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γΡαΜΜα ΣυΝΤαΞΗΣ

καινούρια αρχή

Έπειτα από μια μακριά έρευνα των τάσεων και των 
απόψεων των συναδάλφων Ογκολόγων, το Δ.Σ. που 
εξελέγη πρόσφατα στις αρχαιρεσίες της Εταιρείας 
Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, παρακολουθώντας 
την εξέλιξη του περιοδικού όλα αυτά τα χρόνια, θε-
ώρησε ότι έχει φτάσει πλέον σε ένα κομβικό σημείο, 
στο οποίο με την παρούσα εμφάνιση, την θεματολογία 
και την επιστημονική εμβέλεια δεν προσέφερε τα 
αναμενόμενα στους Έλληνες Ογκολόγους και κυρίως 
είχε το μειονέκτημα ότι οι δημοσιευόμενες εργασίες 
δεν καταχωρούντο στο pub-med με αποτέλεσμα η 
εκάστοτε ερευνητική και συγγραφική προσπάθεια 
να παραμένει ημιτελής. Το περιοδικό δεν είχε άλλα 
περιθώρια εξέλιξης με αυτή την μορφή και ενδεχομέ-
νως δεν εξέφραζε τις επιθυμίες και τις επιστημονικές 
ανησυχίες των συναδέλφων. Οι Έλληνες ογκολόγοι 
έχουν φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επιστημο-
νικό επίπεδο, ενώ τόσο η ογκολογική τους σκέψη 
όσο και οι αντικειμενικές συνθήκες έχουν ωριμάσει, 
καθιστώντας απαραίτητη την ανάγκη για βελτίωση του 
τρόπου δημοσίευσης του επιστημονικού τους έργου. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να καταστήσω σαφές πως 
με κανένα τρόπο δεν θεωρώ πως το το περιοδικό δεν 
ήταν καλό και αξιόλογο, αλλά με την παρούσα μορφή 
του δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι περισσότερο, 
καθώς είχε φτάσει στην οροφή των δυνατοτήτων του. 
Άρα χρειαζόταν να γίνει μια στροφή, μια αλλαγή. Αυτή 
ακριβώς η επιθυμία να δώσουμε κάτι περισσότερο 
στους Έλληνες ογκολόγους – όχι μόνο στους παθολό-
γους ογκολόγους, αλλά και σε όλους τους επιστήμονες 
που έχουν γνωστικό αντικείμενο την ογκολογία, την 
διάγνωση, την έρευνα, τη θεραπεία, και την γενικό-
τερη αντιμετώπιση του καρκίνου– μας οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε 
μία φωνή, η οποία θα τους εκφράζει πληρέστερα, 
επαρκέστερα και το κυριότερο να ακούγεται και στο 
εξωτερικό δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν 
ενεργά στα διεθνή δρώμενα.
Η απόφαση του ΔΣ και της συντακτικής επιτροπής 
είναι τον Ιανουάριο του 2010 να βγει το πρώτο τεύχος 
του περιοδικού με την νέα του μορφή γραμμένο εξ 

ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Κύριος στόχος του 
ανανεωμένου περιοδικού θα είναι να συμπεριληφθεί 
στο PubMed. Αυτό σημαίνει πως θα αναβαθμιστεί, 
ενώ οι εργασίες μας θα έχουν συντελεστή απήχησης 
(impact factor). Πρόκειται για καλές εργασίες, καλές 
προσπάθειες, που τώρα χάνονται. Οι απαιτήσεις του 
περιοδικού με την νέα του μορφή θα δώσουν ώθηση 
τους γιατρούς, τους ερευνητές και τους επιστήμονες 
να κάνουν γνωστές τις εργασίες τους στην διεθνή 
ογκολογική κοινότητα. Πρώτος στόχος λοιπόν της 
συντακτικής επιτροπής είναι να συμπεριλαμβάνε-
ται το περιοδικό στο PubMed. Ο δεύτερος είναι να 
αγκαλιάσει όλους τους επιστήμονες, οι οποίοι θα 
συνδράμουν το περιοδικό με την ερευνητική τους 
δουλειά, τις ανασκοπήσεις τους, τα ενδιαφέροντα 
περιστατικά, τις αντιρρήσεις και τις διαφωνίες τους. 
Επιδιώκουμε όμως το περιοδικό να γίνει η ερευνητι-
κή φωνή και όχι μόνο, όλων των επιστημόνων που 
ασχολούνται με την ογκολογία, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 
της Μεσογειακής λεκάνης.
Μέχρι τώρα, επειδή το Βήμα Κλινικής Ογκολογίας ήταν 
στα Ελληνικά, όλοι οι συνάδελφοι που ήθελαν να δη-
μοσιεύσουν κάτι προσπαθούσαν να το δημοσιεύσουν 
σε κάποιο ξένο περιοδικό που διαθέτει impact factor.
Οι Έλληνες επιστήμονες μέχρι τώρα έχουν αποδείξει 
ότι έχουν μια πολύ μεγάλη συγγραφική παραγωγή, 
δυσανάλογη με το μικρό μέγεθος της χώρας μας. Ένα 
μέρος λοιπόν αυτής της συγγραφικής παραγωγής, 
θέλουμε να το μεταφέρουμε και στο δικό μας περιοδικό. 
Να γίνει δηλαδή το Βήμα της Κλινικής Ογκολογίας ο 
εκφραστής ενός σημαντικού μέρους αυτής της επιστη-
μονικής παραγωγής. Παράλληλα, επιθυμία μας ειναι 
να αγκαλιάσουμε και άλλες ειδικότητες, πέρα από την 
κλινική ογκολογία, όλες τις άλλες ειδικότητες που έχουν 
ως αντικείμενο την αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά 
που τα μέλη τους δεν είναι παθολόγοι Ογκολόγοι η 
κλινικοί γιατροί, καθώς και των επιστημόνων που βρί-
σκονται στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου και των 
Βαλκανίων, χωρίς βεβαίως κατ’ ανάγκη να θέλουμε να 
ανταγωνιστούμε άλλα παρόμοια περιοδικά. Το ερώτημα 
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«Ακόμη ένα ξενόγλωσσο ογκολογικό περιοδικό;» έχει 
την απάντησή του: γιατί όχι; Εφόσον οι επιστήμονες 
θέλουν να εκφραστούν ειναι ευπρόσδεκτοι. Η άμιλλα 
βοηθά τη βελτίωση τόσο της επιστήμης γενικά όσο και 
της έρευνας και της κλινικής πράξης ειδικότερα. 
Επειδή η πρωτογενής έρευνα στη χώρα μας δεν είναι 
τόσο προχωρημένη όσο στις άλλες χώρες, οπωσδή-
ποτε ένα μεγάλο μέρος από την αρθρογραφία και τη 
θεματολογία του περιοδικού θα έχει διδακτικό χαρακτή-
ρα, κάτι που είναι μέσα στους στόχους και της ΕΟΠΕ 
και της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού.
Ως πολυθεματικό, το περιοδικό αυτό θα έχει μια ευρύ-
τερη παρουσία ανθρώπων στη συντακτική επιτροπή 
καθώς και θα προσκληθούν να συμμετάσχουν ως 
υπεύθυνοι για τα διάφορα επιμέρους τμήματα-θέματα 
καταξιωμένοι συνάδελφοι. Μία από τις προθέσεις μας 
είναι να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους αξιόλο-
γους Έλληνες της διασποράς, οι οποίοι διακρίνονται 
σε πολλές χώρες στον τομέα της ογκολογίας. 
Το νέο «Βήμα Κλινικής Ογκολογίας» θα είναι ένα 
peer-reviewed περιοδικό. Θα είναι όμως αναγκαίο 
να έχουμε και προσκεκλημένους συγγραφείς. Έχει 
αποδειχθεί ότι οι Έλληνες συνάδελφοί μας μπορούν 
να γράψουν πολύ αξιόλογα άρθρα, είτε με διδακτικό 
χαρακτήρα για τους υπόλοιπους συναδέλφους και 
για τους συνδρομητές του περιοδικού είτε με ερευ-
νητικό. Όσοι θέλουν να υποβάλουν ένα χειρόγραφο 

θα μπορούν να το κάνουν και ταχυδρομικά, και ηλε-
κτρονικά. Είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να είναι 
ένα περιοδικό κατ’ εξοχήν ηλεκτρονικό. Ωστόσο, με 
δεδομένο ότι το ίδιο το PubMed ζητά η διαχείριση ενός 
περιοδικού να γίνεται ηλεκτρονικά, σε βάθος χρόνου 
θα προχωρήσουμε στην εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονική 
υποβολή και διαχείρηση των άρθρων.
Η ανησυχία μας είναι πώς θα πείσουμε τους συνα-
δέλφους να κάνουν το πρώτο βήμα. Αλλά νομίζω 
πως αυτή θα είναι η ανταμοιβή της προσπάθειάς μας. 
Υπάρχει διάχυτη η ανησυχία στο πώς θα καταφέρουμε 
εξαρχής να συλλέξουμε υψηλής ποιότητας κείμενα, 
όμως γνωρίζω ότι τίποτε δεν γίνεται τέλειο από την 
αρχή. Έχουμε παραδείγματα άλλων περιοδικών, τα 
οποία τώρα είναι καταξιωμένα και τα οποία ξεκίνησαν 
από πάρα πολύ χαμηλά. Όλοι θυμόμαστε ότι για το 
Annals of Oncology, κατεβλήθη τρομερή προσπάθεια 
να πειστούν οι Ευρωπαίοι να μην στέλνουν τα άρθρα 
τους στο Journal of Clinical Oncology ή στο New 
England Journal of Medicine. Πιστεύω ότι όλοι μαζί 
μπορούμε να επιτύχουμε, με αγώνα και με σκληρή 
δουλειά. Αλλιώς, αν δεν προσπαθήσουμε καθόλου, 
δεν θα μάθουμε ποτέ αν θα μπορούσαμε να τα κα-
ταφέρουμε ή όχι. 

 Bασίλης Μπαρμπούνης
 Διευθυντής Σύνταξης
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Προεγχειρητική ορμονοθεραπεία  
του καρκίνου του μαστού
Μ. Βασιλομανωλάκης, Γ. Λύπας, Β. Μπαρμπούνης, Α. Ευφραιμίδου

θεραπεία αυτών των ασθενών. Μόνο μετά από κα-
τάλληλη εκτίμηση και ρύθμιση παραγόντων, όπως η 
συνυπάρχουσα νοσηρότητα από άλλα νοσήματα, η 
κοινωνική και οικογενειακή υποστήριξη και η λειτουργι-
κότητα της ίδιας της ασθενούς μπορεί να εξατομικευθεί 
η θεραπεία. Το όριο της ηλικίας δεν είναι σαφές και 
εξαρτάται από τους προαναφερθέντες παράγοντες, με 
ευρεία διακύμανση, π.χ. μεταξύ 65 και 85 ετών.

Οι περισσότερες πάντως ασθενείς δεν υποβάλ-
λονται σε μαστεκτομή, αλλά σε συντηρητικότερες 
επεμβάσεις, χωρίς λεμφαδενική κένωση της μασχάλης, 
ενώ πολλές από αυτές δεν υποβάλλονται ούτε σε συ-
μπληρωματική ακτινοθεραπεία, πολύ δε περισσότερο 
δεν λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Η ορμονοθεραπεία 
σε αυτές τις ασθενείς είναι η κατεξοχήν χρησιμοποι-
ούμενη θεραπεία. Δίνεται συνήθως μετά από την 
συντηρητική επέμβαση σαν επικουρική θεραπεία, 
μπορεί όμως να δοθεί και προεγχειρητικά. Επί αρκετά 

ΕιΣαγΩγΗ

Ο καρκίνος του μαστού στον δυτικό κόσμο, είναι 
ένα από τα προβλήματα του συνεχώς διογκούμενου 
γυναικείου πληθυσμού, που ανήκει στην τρίτη ηλικία. 
Για πολλές γυναίκες η αύξηση της επιβίωσης, που πα-
ρατηρείται σε ετήσια βάση είναι καθαυτή πρωτογενής 
παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του 
μαστού. Περίπου 213.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου 
του μαστού στις ΗΠΑ διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο, 
σχεδόν το 50% αυτών είναι σε γυναίκες με ηλικία 
άνω των 65 ετών.

Λόγω ελλείψεως τυχαιοποιημένων μελετών, δεν 
υπάρχει απόλυτη συμφωνία για την καταλληλότερη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο καρκίνος του μαστού σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αποτελεί πρόβλημα που συνεχώς διογκώ-
νεται με τη γήρανση του πληθυσμού. Το προχωρημένο της ηλικίας ή/και διάφορες συν-νοσηρότητες 
καθιστούν ένα μέρος του πληθυσμού αυτού εύθραστο (frail). Η ευθραυστότητα ενός ασθενούς προσ-
διορίζεται ικανοποιητικά με απλά κριτήρια ή δοκιμασίες. Οι ηλικιωμένοι ή/και εύθραστοι ασθενείς με 
τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μαστού δεν είναι σε θέση να λάβουν προεγχειρητική χημειοθερα-
πεία, λόγω υψηλού κινδύνου για σοβαρή τοξικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, σε νεοπλάσματα με 
θετικούς ορμονικούς υποδοχείς, η προεγχειρητική ορμονοθεραπεία αποτελεί μια αρκετά ασφαλή και 
αποτελεσματική λύση. Αν και τα ποσοστά κλινικής ανταπόκρισης είναι αποδεκτά, οι πλήρεις παθο-
λογοανατομικές υφέσεις είναι μάλλον σπάνιες. Η ταμοξιφένη, μέχρι πρόσφατα θεραπεία εκλογής, 
δίνει την θέση της στους, μάλλον αποτελεσματικότερους, αναστολείς αρωματάσης (αναστροζόλη, 
λετροζόλη, εξεμεστάνη). βήμα κλινικής Ογκολογίας 2009, 8 (1-2):19-26.

Λέξεις-κλειδιά:	Προεγχειρητική, ορμονοθεραπεία, λετροζόλη, ταμοξιφένη, αναστροζόλη, εξεμεστάνη, 
καρκίνος του μαστού.
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έτη, η ταμοξιφένη αποτελούσε το «golden standard” 
της συμπληρωματικής ορμονοθεραπείας. Πρόσφατα 
όμως έχουν εισέλθει δυναμικά και οι αναστολείς της 
αρωματάσης. Υπάρχουν πλέον αρκετά στοιχεία και 
για την προεγχειρητική χορήγηση της ταμοξιφένης 
και των αναστολέων της αρωματάσης σε υπερήλικες 
ασθενείς. Οι ενδείξεις της προεγχειρητικής ορμονο-
θεραπείας συνοψίζονται στον Πίνακα 1.

Στις υπερήλικες ασθενείς υπάρχουν συνήθως και 
άλλες ασθένειες, που πολλές φορές τις καθιστούν 

ανήμπορες και περισσότερο εύθραυστες. Χρησιμο-
ποιούν αρκετά φάρμακα, τα οποία ειναι δυνατόν να 
επηρεάσουν την προτεινόμενη θεραπεία και το αντί-
θετο. Η νόσος τους έχει συνήθως λιγότερο επιθετική 
συμπεριφορά και επακόλουθα χρήζει και ηπιότερης 
θεραπείας. Η ειδική επιβίωση από την συγκεκριμένη 
νόσο (cancer-specific survival) στις νεότερες καρκι-
νοπαθείς (κάτω των 70 ετών), με αρχόμενο καρκίνο 
μαστού έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σημαντικά, 
τόσο με την πρωϊμότερη διάγνωση, όσο και με τις 
αποτελεσματικότερες θεραπείες, ενώ στις ηλικίες 
70-79 ετών έχει μείνει στάσιμη.

Οι περισσότεροι ορισμοί της ευθραυστότητας (frailty) 
περιγράφουν ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από 
απώλεια της λειτουργικότητας, της ισχύος και των 
φυσιολογικών εφεδρειών του οργανισμού με αυξημένο 
κίνδυνο νοσηρότητας και θνητότητας. Ως ευθραυστό-
τητα έχει επίσης περιγραφεί «η κατάσταση, αυξημένης 
ευπάθειας σε στρεσογόνους παράγοντες, εξαιτίας 
έκπτωσης φυσιολογικών εφεδρειών του νευρομυϊκού, 
μεταβολικού και ανοσοποιητικού συστήματος». Πολλοί 
ορισμοί επίσης περιλαμβάνουν μεταβολές στην κινητικό-
τητα, την ισχύ, την αντοχή, την θρέψη και την σωματική 
δραστηριότητα1-6. Η ευθραυστότητα αντιπροσωπεύει μια 
κατάσταση αυξημένου κινδύνου για δυσμενή έκβαση. 
Κατά κανόνα παρατηρείται όταν το γήρας ή η νόσος 
οδηγήσουν σε ένα κριτικό επίπεδο ελλειμμάτων, κα-
ταλήγοντας σε έκπτωση των σωματικών λειτουργιών, 
της θρέψης ή σε απώλεια σωματικού βάρους.

Σύμφωνα με την μελέτη Cardiovascular Health 

Πίνακας	1. Σε ποιούς απευθύνεται η προεγχειρητική ορ-
μονοθεραπεία
- Σε μετεμμηνοπαυσιακές ασθενείς, με θετικούς 

ορμονικούς υποδοχείς
- Ασθενείς που δεν επιθυμούν να λάβουν 

χημειοθεραπεία 
Ασθενείς που δεν είναι σε θέση να ανεχθούν την 
κυτταροτοξική  χημειοθεραπεία, λόγω
•	Ιδιαίτερα προχωρημένης ηλικίας
•	Συν-νοσηροτήτων
•	Συγχορηγούμενων θεραπειών, για άλλα νοσήματα
•	«Ευθραυστότητας» (Frailty)

- Σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο  
του μαστού, που επιθυμούν μείωση του μεγέθους  
του όγκου, ώστε να υποβληθούν σε θεραπεία 
διάσωσης του μαστού.

- Σε ασθενείς με ανεγχείρητο τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο του μαστού, ώστε να καταστεί εξαιρέσιμος.

Πίνακας	2.	Αποτελέσματα των μελετών της προεγχειρητικής  χορήγησης ταμοξιφένης έναντι χειρουργικής θεραπείας

ΜΕΛΕΤΗ ΦαΣΗ ΤυΧαιΟΠΟι-
ΗΜΕΝΗ- 
δΕιγΜα 

διαΡκΕια 
θΕΡαΠΕιαΣ

θΕΡαΠΕια OS/DFS ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΕΧΡι 
ΤΟΠικΗ 
υΠΟΤΡΟΠΗ

αΡιθΜ. Η ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΟΠικΗΣ αΠΟΤυΧιαΣ 
Η αΠΟΜακΡυΣΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤαΣΤαΣΕΩΝ

Tan, 2001 III ΝΑΙ
52 vs 56 ασθ

Ταμοξιφένη 
vs πολλαπλές 
θεραπείες

52 μηνες Ns/Ns Δ.Α. Δ.Α. 

Mustacchi, 
2003

III ΝΑΙ
235 vs 239 ασθ

Ταμοξιφένη vs 
εγχείρησης + 
επικουρικης 
ταμοξιφένης

80 μηνες Ns/Ns Δ.Α. 27 vs 106, P=0,0001

Gazet, 1994 III ΝΑΙ
200 ασθ

Ταμοξιφένη vs 
εγχείρησης

72 μηνες Δ.Α./Ns 
33 
θάνατοι 
vs 28

Δ.Α. 61 vs 50, Νs

VanDalsen, 
1995

III ΝΑΙ
210 ασθ

Ταμοξιφένη vs 
εγχείρησης

41 μηνες Ns/Ns Δ.Α. 27% vs 6%, p<0,005

Bates, 1991 III ΝΑΙ
381 ασθ

Ταμοξιφένη vs 
εγχείρησης

34 μηνες Ns/Ns Δ.Α. Δ.Α.

Συντομογραφίες:	NS: Όχι σημαντική, OS: συνολική επιβίωση, DfS: επιβίωση ελεύθερη νόσου, Δ.Α.: Δεν αξιολογήθηκε, 
vs: έναντι
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study ο φαινότυπος της ευθραυστότητας ορίζεται με 
την παρουσία τριών ή και περισσοτέρων από τα πέντε 
κριτήρια που περιγράφονται πιο κάτω7. 
i. Απώλεια βάρους (>5% του σωματικού βάρους 

εντός 1 έτους)
ii. Εξάντληση (θετική απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά 

με την προσπάθεια που απαιτείται για διάφορες 
δραστηριότητες)

iii. Αδυναμία (μειωμένη ισχύς σύσφιξης των χειρών)
iv. Χαμηλή ταχύτητα βαδίσεως (>6 - 7 δευτερόλεπτα 

για την κάλυψη 5 μέτρων)
v. Μειωμένη φυσική δραστηριότητα (κατανάλωση<383 

Kcal εβδομαδιαίως για τους άνδρες και <270 Kcal 
για τις γυναίκες).
Ένας απλούστερος δείκτης ευθραυστότητας που 

περιγράφεται από την μελέτη study of Osteoporotic 
Fractures (sOF) προβλέπει τον κίνδυνο για πτώση, ανα-
πηρία, κατάγματα και θάνατο εξίσου καλά με τον αρχικό 
ορισμό8. Ο δείκτης sOF ορίζει την ευθραυστότητα ως 
την ύπαρξη τουλάχιστον 2 από τα εξής 3 κριτήρια:
i. Απώλεια βάρους τουλάχιστον 5% τα τελευταία 2 

έτη
ii. Αδυναμία έγερσης από καρέκλα 5 φορές χωρίς 

ώθηση με τα άνω άκρα
iii. Αρνητική απάντηση στο ερώτημα «Αισθάνεστε 

γεμάτος/-η ενέργεια;»

ΤαΜΟΞιΦΕΝΗ

Η προεγχειρητική χορήγηση ταμοξιφένης επιτυγ-
χάνει μείωση στο μέγεθος του όγκου στο 50% των 
ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του μαστού 
Τα ποσοστά πλήρους παθολογοανατομικής υφέσεως 
(pCR) κυμαίνεται από 1 έως 8%9-12.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης 
αντανακλάται ενδεικτικά στα αποτελέσματα μιας μελέ-
της, στην οποία 47 γυναίκες με θετικούς οιστρογονικούς 
υποδοχείς, ηλικίας άνω των 75 ετών ή με σημαντικές 
συν-νοσηρότητες έλαβαν 20mg ταμοξιφένης ημερησί-
ως για 3-6 μήνες, πριν να χειρουργηθούν13. Η κλινική 
πλήρης ανταπόκριση ήταν 6%, ενώ τα ποσοστά 
συνολικής ανταποκρίσεως ήταν 47%. Αν και οι 29 
ασθενείς (62%) κατέστησαν ελεύθεροι νόσου μετά 
από την χειρουργική επέμβαση, μόλις 5 εξ αυτών 
κατόρθωσαν να διατηρήσουν τον πάσχοντα μαστό. 
Η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου και η συνολική 
επιβίωση στην διετία ήταν 50% και 83% αντιστοίχως, 
ενώ στην 5ετία ήταν 41 και 59%.

Στον πίνακα 2 συνοψίζονται τα αποτελέσματα των 
μελετών της προεγχειρητικής χρήσης ταμοξιφένης 
έναντι χειρουργικής θεραπείας14-18. Σε μερικές εξ’ αυτών 
η ορμονοθεραπεία χορηγήθηκε χωρίς να εξεταστεί η 
θετικότητα των οιστρογονικών ή προγεστερoνικών 

Πίνακας	3. Μελέτες λετροζόλης, προεγχειρητικά

ΜΕΛΕΤΗ ΦαΣΗ ΤυΧαι ΟΠΟι-
ΗΜΕ ΝΗ- 
δΕιγΜα 

διαΡκΕια 
θΕΡαΠΕιαΣ

θΕΡαΠΕια κΛιΝικΗ 
αΝΤαΠΟ κΡιΣΗ

ΣυΝΤΗΡΗΤικΗ 
ΕγΧΕιΡΗΣΗ

ΠαθΟΛΟ γΟαΝα-
ΤΟΜικΗ ΠΛΗΡΗΣ 
υΦΕΣΗ

Dixon, 
2001

Ι NAI  
12 vs 12 ασθ

3 μην Λετροζολη 2,5 
vs 10 mg

5CR/7PR vs 9PR Δ.Α. 8,3% vs 0%

Miller, 2001 Ι ΝΑΙ 
24 vs 23 ασθ

3 μην Λετροζόλη 
2,5/10mg vs
Αναστροζόλη 
1/10mg 
Ταμοξιφένη 
40 mg

88% OR vs 70% 
OR Vs 46% OR, 
P<0,0001

Δ.Α. 0% vs 0% vs 0%

Eiermann, 
2001

ΙΙΙ ΝΑΙ 
154 vs 170 
ασθ

4 μην Λετροζόλη 
2,5mg vs
Ταμοξιφένη 
20mg

55%OR vs 36% 
OR, P<0,001

45% vs 35%, 
p=0,022

Δ.Α.

Wagnerova, 
2002

ΙΙ ΟΧΙ 
32 ασθ

4 μην Λετροζόλη 
2,5mg

67% OR 50% Δ.Α.

Paepke II/III ΟΧΙ 
14 vs 15 ασθ.

4-8 μην Λετροζόλη 
2,5mg

57% OR vs 80% 
OR

Δ.Α.

Renshaw, 
2004

II ΟΧΙ 
142 ασθ.

3-12 μην Λετροζόλη 
2,5mg

9,5% CR vs 36% 
CR

Δ.Α. Δ.Α.

Dixon, 
2003

II ΟΧΙ 
60 vs 23 ασθ

3 μην Λετροζόλη 
2,5mg

80% OR για 
Allred 8 
74% για Αllred 
6-7

Δ.Α. Δ.Α.

Συντομογραφίες: CR: πλήρης ύφεση, PR,:μερική ύφεση, OR: αντικειμενική ανταπόκριση (CR+PR), Δ.Α.: Δεν  αξιολογήθηκε, vs: έναντι (σ.σ. 
Alred: κλίμακα έκφρασης οιστρογονικών υποδοχέων)
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υποδοχέων, γεγονός που περιορίζει την ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων.

αΝαΣΤΟΛΕιΣ αΡΩΜαΤαΣΗΣ

Οι Αναστολείς της αρωματάσης, χρησιμοποιούνται 
όλο και περισσότερο στην προεγχειρητική ορμονοθε-

Πίνακας	4. Μελέτες Αναστροζόλης προεγχειρητικά

ΜΕΛΕΤΗ ΦαΣΗ ΤυΧαι ΟΠΟι-
ΗΜΕΝΗ- 
δΕιγΜα 

διαΡκΕια 
θΕΡαΠΕιαΣ

θΕΡαΠΕια κΛιΝικΗ 
αΝΤαΠΟκΡιΣΗ

ΣυΝΤΗΡιΤικΗ 
ΕγΧΕιΡΗΣΗ

ΠαθΟΛΟ γΟαΝα-
ΤΟΜικΗ ΠΛΗΡΗΣ 
υΦΕΣΗ

Dixon, 
2000

II ΝΑΙ 
12 vs 12 ασθ

3 μηνες Αναστροζόλη 
1mg vs 10 
mg

Διάμεση μείωση 
(υπερηχογραφικά) 
80,5% vs 69,6%

91,6% Δ.Α.

Milla-
santos, 
2002

II ΟΧΙ
112 ασθ

3 μηνες Αναστροζόλη 
1mg 

55% CR και 29% 
PR 

0% 12%

smith,2003 III ΝΑΙ
113 vs 108 vs 
109 ασθ

3 μηνες Αναστροζόλη 
1mg vs 
Ταμοξιφένη 
20 mg vs 
Αναστροζόλη 
+ 
Ταμοξιφένη 

37% OR vs 36% 
OR vs 39% OR

46% vs 22%, 
p=0,03%

Δ.Α.

Cataliotti, 
2004

III ΝΑΙ 
228 vs 223 
ασθ

3 μηνες Αναστροζόλη 
1mg vs 
Ταμοξιφένη 
20 mg

39,5% 
συρρίκνωση 
>30% vs 35,5%, 
p=0,29

Δ.Α. Δ.Α.

Συντομογραφίες: CR: πλήρης ύφεση, PR,:μερική ύφεση, OR: αντικειμενική ανταπόκριση (CR+PR), Δ.Α.: Δεν  αξιολογήθηκε, vs: έναντι

Πίνακας	5. Μελέτες εξεμεστάνης προεγχειρητικά

ΜΕΛΕΤΗ ΦαΣΗ ΤυΧαι ΟΠΟι-
ΗΜΕΝΗ- 
δΕιγΜα 

διαΡκΕια 
θΕΡαΠΕιαΣ

θΕΡαΠΕια κΛιΝικΗ 
αΝΤαΠΟκΡιΣΗ

ΣυΝΤΗΡιΤικΗ 
ΕγΧΕιΡΗΣΗ

ΠαθΟΛΟ γΟαΝα-
ΤΟΜικΗ ΠΛΗΡΗΣ 
υΦΕΣΗ

Dixon, 2001 II ΟΧΙ
13 ασθ.

3 μηνες Εξεμεστάνη 
25mg

Διάμεση 
συρρίκνωση 
κλινικά, 
μαστογραφικά & 
υπερηχογραφικά: 
85,5%,84% 
&82,5%

83,3% Δ.Α.

Wolf, 2001 I ΟΧΙ
14 ασθ

2-3 μηνες Εξεμεστάνη 
25mg + 
επιρουμπικίνη 
25/30/35mg/
m2

14%CR και 28% 
PR

66% 10%

Lichtenegger, 
2001

I ΟΧΙ 
11 ασθ

2-3 μηνες Εξεμεστάνη 
25mg + 
δοσεταξέλη 
20/25/30 
mg/m2

78% PR 78% 100%

Gil, 2002 II ΟΧΙ
33 ασθ

6 μηνες Εξεμεστάνη 
25mg

50% PR 36% Δ.Α.

Krainich, 
2003

II ΟΧΙ
29 ασθ

4 μηνες Εξεμεστάνη 
25mg

37% PR 52% Δ.Α.

Tubiana 
– Hulin, 2003

II ΟΧΙ
38 ασθ

4-5 μηνες Εξεμεστάνη 
25mg

5,9% CR και 
64,7% PR

45,2% 0%

Συντομογραφίες: CR: πλήρης ύφεση, PR,:μερική ύφεση, OR: αντικειμενική ανταπόκριση (CR+PR), Δ.Α.: Δεν αξιολογήθηκε, vs: έναντι
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ραπεία19-27. Οι κύριες μελέτες που έχουν διεξαχθεί για 
την αξιολόγηση της λετροζόλης, της αναστροζόλης και 
της εξεμεστάνης στην προεγχειρητική θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού περιγράφονται στους πίνακες 
328-35, 436-40 & 541-46.

H αποτελεσματικότητα της εισαγωγικής η προεγ-
χειρητικής θεραπείας με αυτή την τάξη παραγόντων 
δείχθηκε σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσεως ΙΙ, στην 
οποία 239 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με θετικούς 
οιστρογονικούς ή/και προγεστερονικούς υποδοχείς, 
σταδίου T2N1-2, T3N0-1 ή Τ4Ν0 τυχαιοποιήθηκαν 
και έλαβαν είτε αναστροζόλη(1mg ημερησίως για 3 
μήνες), είτε εξεμεστάνη (25mg ημερησίως για τρεις 
μήνες) ή 4 κύκλους δοξορουβικίνης και πακλιταξέλης, 
ανά 21 ημέρες. Το 30% περίπου των ασθενών ήταν 
σταδίου ΙΙΙ24. Τα ποσοστά συνολικής ανταποκρίσεως 
ήταν παρόμοια και στα 3 σκέλη (64%), ενώ υπήρ-
χε μια τάση (χωρίς στατιστική σημαντικότητα) προς 
υψηλότερα ποσοστά διατήρησης του μαστού κατά την 
χειρουργική επέμβαση με τους αναστολείς αρωματάσης 
(33 % έναντι 24%, p=0,058). Τα ποσοστά πλήρους 
παθολογοανατομικής υφέσεως ήταν χαμηλά και για 
τις 2 ομάδες (3% για την ορμονοθεραπεία έναντι 6% 
για την χημειοθεραπεία) και της αποτυχίας της θερα-
πείας, με πρόοδο της νόσου (9% και στα 2 σκέλη) δεν 
εμφάνισαν σημαντική στατιστική διαφορά. Τα ποσοστά 
υποτροπής για διάμεσο χρόνο παρακολούθησης μικρό-
τερο των 36 μηνών ήταν παρόμοια και στα δυο σκέλη, 
ενώ η συνολική επιβίωση δεν ανακοινώθηκε. Αν και 
από τα δεδομένα της μελέτης αυτής διαφαίνεται μια 
ισοδυναμία ως προς την αποτελεσματικότητα μεταξύ 
ορμονοθεραπείας και χημειοθεραπείας, γεννά έντονο 
προβληματισμό το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό πλήρους 
παθολογοανατομικής υφέσεως που διαπιστώθηκε με 
τη χημειοθεραπεία σε αυτή τη σειρά ασθενών, και είναι 
από τα χαμηλότερα ποσοστά που έχουν παρατηρηθεί 
και τα οποία φτάνουν σε άλλες μελέτες το 19%.

Αναστολείς αρωματάσης σε HER2 θετικούς όγκους

Αν και τα δεδομένα είναι περιορισμένα, υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι οι HER2-θετικοί όγκοι πιθανώς να 
ωφελούνται περισσότερο από την προεγχειρητική 
θεραπεία με αναστολείς αρωματάσης συγκριτικά με 
την ταμοξιφένη. Συγκεκριμένα:

Σε μια μελέτη με 250 μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-
κες, που δεν ήταν σε θέση να λάβουν θεραπεία και να 
διατηρήσουν τον μαστό τους, τυχαιοποιήθηκαν για να 
λάβουν προεγχειρητικά είτε 4 μήνες λετροζόλης (2,5mg 
ημερησίως) είτε ταμοξιφένη, 20mg ημερησίως24. Οι 
γυναίκες που έλαβαν λετροζόλη πέτυχαν σημαντικά 

υψηλότερα ποσοστά αντικειμενικής ανταποκρίσεως 
(60 έναντι 41%) και επίσης ήταν πιθανότερο να διατη-
ρήσουν τον μαστό τους (48% έναντι 36%). Η διαφορά 
στα ποσοστά ανταποκρίσεως ήταν εξαιρετικά εμφανής 
στις γυναίκες με erb-B1 ή HER2 θετικούς όγκους (88% 
έναντι 21% υπέρ της λετροζόλης).

Στην μελέτη IMPACT, 330 ασθενείς με θετικούς 
οιστρογονικούς υποδοχείς έλαβαν μετά από τυχαι-
οποίηση τρεις μήνες αναστροζόλης ή ταμοξιφένης ή 
και τα δυο25 Μολονότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 
διαφορές στα ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης 
ή διατήρησης του μαστού μεταξύ των 3 θεραπευτικών 
σκελών, τα ποσοστά κλινικής ανταπόκρισης ήταν ση-
μαντικά μεγαλύτερα για την αναστροζόλη στους HER2 
θετικούς όγκους (34%, 58% και 22% αντιστοίχως).

Παρά τα ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα, 
είναι ακόμη νωρίς για να αποφασιστεί αν το συνολικό 
όφελος από τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων 
που επιτυγχάνονται με τους αναστολείς αρωματάσης 
υπερσκελίζουν πιθανές μακροπρόθεσμες τοξικότητες 
(πχ οστεοπενία). Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα 
θα χρειαστεί οπωσδήποτε μεγαλύτερη μελέτη των 
ασθενών αυτών σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. 

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα

Η προεγχειρητική ορμονοθεραπεία είναι μεν μια 
αποτελεσματική προσέγγιση για τις γυναίκες με τοπικά 
προχωρημένο καρκίνο του μαστού, αλλά ίσως είναι 
προτιμότερο να χορηγείται για ηλικιωμένες γυναίκες 
με επηρεασμένες οργανικές λειτουργίες, ασθενείς 
που δεν επιθυμούν να υποστούν την τοξικότητα από 
την χημειοθεραπεία, ασθενείς με κακό δείκτη σωμα-
τικής κατάστασης (performance status) και τέλος για 
ασθενείς με μη αποδεκτό εγχειρητικό κίνδυνο12. Οι 
υπόλοιποι ασθενείς με θετικούς ορμονικούς υποδο-
χείς και τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού, με τα 
σημερινά δεδομένα είναι προτιμότερο να λαμβάνουν 
χημειοθεραπεία και ακολούθως ορμονικό χειρισμό.

Αν επιλεγεί η ορμονοθεραπεία ως προεγχειρητι-
κή θεραπεία, η ανταπόκριση πρέπει να αξιολογείται 
μετά το πέρας 3 μηνών, εκτός αν υπάρχουν εμφανείς 
ενδείξεις προόδου της νόσου. Αν ο όγκος ανταπο-
κρίνεται ή είναι σταθερός, πρέπει να παρατείνεται 
για τουλάχιστον έξι μήνες13. Παρά την έλλειψη δε-
δομένων από τυχαιοποιημένες μελέτες, οι ασθενείς 
που ανταποκρίνονται στην προεγχειρητική θεραπεία 
είναι εύλογο να συνεχίσουν να την λαμβάνουν και 
μετεγχειρητικά. Όσες δεν ανταποκρίθηκαν, λαμβάνο-
ντας ταμοξιφένη πρέπει στη συνέχεια να λαμβάνουν 
αναστολέα αρωματάσης.
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hormonol therapy in breast cancer.
Breast cancer in elderly women is a clinical entity with increasing proportions, as the population 
grows older. A part of this population is considered as frail, due to advanced age and/or various 
comorbidities. The frailty of a patient can be determined with simple criteria or tests. Due to high risk 
of severe toxicity, elderly and/or frail patients with locally advanced cancer are not safe enough to 
receive chemotherapy. In those cases, in hormonal receptor-positive breast cancers, neoadjuvant 
hormonal therapy is a safe and effective alternative. Although the clinical response rates are ac-
ceptable, complete pathologic responses are rather rare. Tamoxifen, which was until recently the 
treatment of choice, is giving its place to aromatase inhibitors (anastrozole, letrozole, exemestane), 
which are probably more effective. Forum of Clinical Oncology 8 (1-2):19-26, 2009.

Key words: Neo-adjuvant, hormonotherapy, letrorole, tamoxifen, anastrozole, exemestane, breast cancer.

cinoma in elderly patients or patients with severe 
comorbid conditions using tamoxifen as the primary 
therapy. Cancer 2000; 88:2054. 

 11. Mauriac, L, Debled, M, Durand, M, et al. Neoadjuvant 
tamoxifen for hormone-sensitive non-metastatic 
breast carcinomas in early postmenopausal women. 
Ann Oncol 2002; 13:293.

 12. Kaufmann, M, Hortobagyi, GN, Goldhirsch, A, et 
al. Recommendations from an international expert 
panel on the use of neoadjuvant (primary) systemic 
treatment of operable breast cancer: an update. J 
Clin Oncol 2006; 24:1940. 

 13. schwartz, GF, Hortobagyi, GN. Proceedings of the 
consensus conference on neoadjuvant chemo-
therapy in carcinoma of the breast, April 26-28, 
2003, Philadelphia, Pennsylvania. Cancer 2004; 
100:2512.

 14. Tan sM, Cheung KL, Willsher PC, Blamey RW, Chan 
sB,Robertson JFR. Locally advanced primary breast 
cancer: mediumtermresults of a randomised trial of 
multimodal therapy versus initialhormone therapy. 
Eur J Cancer. 2001;37:2331–2338.

 15. Mustacchi G, Ceccherini R, Milani s, et al. Tamoxifen 
alone versus adjuvant tamoxifen for operable breast 
cancer of the elderly: long-term results of the phase 
III randomized controlled multicenter GRETA trial.
Ann Oncol. 2003;14:414–420.

 16.  Gazet JC, Ford HT, Coombes RC, et al. Prospec-
tive randomised trial of tamoxifen vs. surgery in 
elderly patients with breast cancer. Eur J surg Oncol. 
1994;20:207–214.

 17. Van Dalsen AD, De Vries J. Treatment of breast 
cancer in elderly patients. J surg Oncol. 1995;60:80–
82.

 18. Bates T, Riley DL, Houghton J, Fallowfield L, Baum 
M. Breast cancer in elderly women: a Cancer Re-
search Campaign trial comparing treatment with 
tamoxifen and optimal surgery with tamoxifen alone. 
Br J surg.1991;78:591–594.

βιβΛιΟγΡαΦια

 1. Fried, LP, Tangen, CM, Walston, J, et al. Frailty in 
older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol 
A Biol sci Med sci 2001; 56:M146. 

 2. Hamerman, D. Toward an understanding of frailty. 
Ann Intern Med 1999; 130:945. 

 3. Walston, J, Hadley, EC, Ferrucci, L, et al. Research 
agenda for frailty in older adults: toward a better 
understanding of physiology and etiology: sum-
mary from the American Geriatrics society/National 
Institute on Aging Research Conference on Frailty 
in Older Adults. J Am Geriatr soc 2006; 54:991. 

 4. Ferrucci, L, Guralnik, JM, studenski, s, et al. Design-
ing randomized, controlled trials aimed at preventing 
or delaying functional decline and disability in frail, 
older persons: a consensus report. J Am Geriatr 
soc 2004; 52:625. 

 5. Chin A, Paw MJ, Dekker, JM, Feskens, EJ, et al. 
How to select a frail elderly population? A comparison 
of three working definitions. J Clin Epidemiol 1999; 
52:1015. 

 6. Cigolle, CT, Ofstedal, MB, Tian, Z, Blaum, Cs. Com-
paring models of frailty: the Health and Retirement 
study. J Am Geriatr soc 2009; 57:830. 

 7. Newman, AB, Gottdiener, Js, Mcburnie, MA, et al. 
Associations of subclinical cardiovascular disease 
with frailty. J Gerontol A Biol sci Med sci 2001; 56:
M158. 

 8. Ensrud, KE, Ewing, sK, Taylor, BC, et al. Comparison 
of 2 frailty indexes for prediction of falls, disability, 
fractures, and death in older women. Arch Intern 
Med 2008; 168:382. 

 9. Hayward, JL, Carbone, PP, Heuson, JC, et al. As-
sessment of response to therapy in advanced breast 
cancer: a project of the Programme on Clinical 
Oncology of the International Union Against Cancer, 
Geneva, switzerland. Cancer 1977; 39:1289.

 10. Hoff, PM, Valero, V, Buzdar, AU, et al. Combined 
modality treatment of locally advanced breast car-



Προεγχειρητική ορμονοθεραπεία του καρκίνου του μαστού  ——————————————————————————— 25

 19. Dixon, JM, Renshaw, L, Bellamy, C, et al. The effects 
of neoadjuvant anastrozole (Arimidex) on tumor 
volume in postmenopausal women with breast 
cancer: a randomized, double-blind, single-center 
study. Clin Cancer Res 2000; 6:2229. 

 20. Dixon, JM, Love, CD, Bellamy, CO, et al. Letrozole 
as primary medical therapy for locally advanced 
and large operable breast cancer. Breast Cancer 
Res Treat 2001; 66:191. 

 21. Eiermann, W, Paepke, s, Appfelstaedt, J, et al. 
Preoperative treatment of postmenopausal breast 
cancer patients with letrozole: A randomized double-
blind multicenter study. Ann Oncol 2001; 12:1527. 

 22. Ellis, MJ, Coop, A, singh, B, et al. Letrozole is 
more effective neoadjuvant endocrine therapy than 
tamoxifen for ErbB-1- and/or ErbB-2-positive, es-
trogen receptor-positive primary breast cancer: 
evidence from a phase III randomized trial. J Clin 
Oncol 2001; 19:3808. 

 23. smith, IE, Dowsett, M, Ebbs, sR, et al. Neoadjuvant 
treatment of postmenopausal breast cancer with 
anastrozole, tamoxifen, or both in combination: the 
Immediate Preoperative Anastrozole, Tamoxifen, or 
Combined with Tamoxifen (IMPACT) multicenter 
double-blind randomized trial. J Clin Oncol 2005; 
23:5108. 

 24. semiglazov, VF, semiglazov, VV, Dashyan, GA, et 
al. Phase 2 randomized trial of primary endocrine 
therapy versus chemotherapy in postmenopausal 
patients with estrogen receptor-positive breast can-
cer. Cancer 2007; 110:244. 

 25. Paepke, s, Tulusan, A, Kiesel, L, et al. A multicenter 
study of preoperative treatment with letrozole for 
optimal duration of treatment in postmenopausal 
women with ER and/or PGR positive breast cancer 
(abstract). Proc Am soc Clin Oncol 2003; 22:80a. 

 26. semiglazov, VF, semiglazov, V, Ivanov, V, et al. The 
relative efficacy of neoadjuvant endocrine therapy 
versus chemotherapy in postmenopausal women 
with ER-positive breast cancer (abstract). Proc Am 
soc Clin Oncol 2004; 23:7s. 

 27. Cataliotti, L, Buzdar, AU, Noguchi, s, et al. Compari-
son of anastrozole versus tamoxifen as preoperative 
therapy in postmenopausal women with hormone 
receptor-positive breast cancer: the Pre-Operative 
“Arimidex” Compared to Tamoxifen (PROACT) trial. 
Cancer 2006; 106:2095.

 28. Dixon JM, Love CDB, Bellamy COC, et al. Letrozole 
as primary medical therapy for locally advanced and 
large operable breast cancer. Breast Cancer Res 
Treat. 2001;66:191–199.

 29. Miller WR, Dixon JM, Cameron DA, Anderson TJ. 
Biological and clinical effects of aromatase inhibitors 
in neoadjuvant therapy. J steroid Biochem Mol Biol. 
2001;79:103–107.

 30. Eiermann W, Paepke s, Appfelstaedt L, et al. Pr-
eoperative treatment of postmenopausal breast 
cancer patients with letrozole: A randomized double-
blind multicenter study. Ann Oncol. 2001;12:1505–

1506.
 31. Ellis MJ, Coop A, singh B, et al. Letrozole is more 

effective neoadjuvant endocrine therapy than 
tamoxifen for ErbB1 and/or ErbB2- positive, es-
trogen receptor- positive primary breast cancer: 
Evidencefrom a phase III randomized trial. J Clin 
Oncol. 2001;19:3808–3816. 

 32. Wagnerova M, Andrasina I, sokol L, et al. Our first 
experience with preoperative treatment of post-
menopausal locally advanced breast cancer in 
postmenopausal patients. J Clin Oncol. Proc Am 
soc Clin Oncol. 2002;21:Abstract 156. 

 33. Paepke s, Tulusan A, Kiesel L, et al. A multi-center 
study of pre-operative treatment with letrozole for 
optimal duration of treatment in postmenopausal 
women with ER and/or PgR positive breast cancer. J 
Clin Oncol. Proc Am soc Clin Oncol. 2003. Abstract 
321.

 34. Renshaw L, Murray J, Young O, et al. Is there an 
optimal duration of neoadjuvant letrozole therapy? 
Proceedings 27th Annual san Antonio Breast Cancer 
symposium; 2004. Abstract 405.

 35. Dixon JM, Jackson J, Renshaw L, Miller WR. Neo-
adjuvant tamoxifen and aromatase inhibitors : com-
parisons and clinical outcomes. J steroid Biochem 
Mol Biol. 2003;86:295–299.

 36. Dixon JM, Renshaw L, Bellamy C, stuart M, Hoc-
tin-Boes G, Miller WR.The effects of neoadjuvant 
anastrozole (Arimidex) on tumor volume in postmeno-
pausal women with breast cancer: A randomized, 
doubleblind,single-center study. Clin Cancer Res. 
2000;6:2229–2235.

 37. Dixon JM, Jackson J, Hills M, et al. Anastrozole 
demonstrates clinical and biological effectiveness 
in erbB2 ER positive breast cancers. Proceedings 
25th Annual san Antoninio Breast Cancer sympo-
sium;2002. Abstract 263.

 38. Milla-santos A, Milla I, Rallo L, Puig-Gali M, solono 
V. Anastrozole (A) as neoadjuvant (NEO) therapy for 
hormone-dependent locally advanced breast cancer 
(LABC) in postmenopausal (PM) patients (pts). J Clin 
Oncol. Proc Am soc Clin Oncol. 2002;21:Abstract 
156.

 39. smith I, Dowsett M. Comparison of anastrozole vs 
tamoxifen alone and in combination as neoadjuvant 
treatment of oestrogen receptorpositive (ER+) oper-
able breast cancer in postmenopausal women: the 
impact trial. Proceedings 26th Annual san Antoninio 
Breast Cancer symposium; 2003. Abstract 1.

 40. Cataliotti L, Buzdar A, Noguchi s, et al. Efficacy 
of pre-operative arimidex (anastrozole) compared 
with tamoxifen (PROACT) asneoadjuvant therapy 
in postmenopausal women with hormone receptor-
positive breast cancer. Eur J Cancer. 2004;2:46.

 41. 36. Dixon JM, Anderson T, Miller WR. Phase IIb 
study of neoadjuvant exemestane (EXE) in locally 
advanced breast cancer. J Clin Oncol. Proc Am soc 
Clin Oncol. 2001. Abstract 1908. 37. Wolf C, Hackl 
W, Kuemper s, schewe T, Eiermann W. Exemestane 



26 ———————————————————— Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

combined with epirubicin, Q1wX (8–12), as preop-
erative chemoendocrine treatment for patients with 
primary breast cancer: a phase I study. J Clin Oncol. 
Proc Am soc Clin Oncol. 2001. Abstract 1819.

 42. Lichtenegger W, Hackl W, Huettner C, et al. Exemes-
tane combined with weekly docetaxel as preoperative 
treatment for breast cancer. J Clin Oncol. Proc Am 
soc Clin Oncol. 2001. Abstract 1832.

 43. Chevallier B, Roche H, Olivier JP, Chollet P, Hurte-
loup P. Inflammatory breast cancer. Pilot study of 
intensiveinduction chemotherapy (FEC-HD) results 
in a high histologic response rate. Am J Clin Oncol. 
1993;16:223–228.

 44. Gil M, Barnadas A, Cirera L, et al. Exemestane as 
neoadjuvant treatment in patients .65 years with T. 

3 cm; preliminary results of a multicenter spanish 
phase II trial. 25th Annual san Antonio Breast Cancer 
symposium; 2002. Abstract 272.

 45. Krainich U, Astner A, Jonat W, Wallwiener D. Phase 
II study to define safety and efficacy of exemestane 
as preoperative therapy for postmenopausal patients 
with primary breast cancer – final results of the 
German neoadjuvant aromasin initiative (GENARI). 
Proceedings 26th Annual san Antonio Breast Cancer 
symposium; 2003. Abstract 239.

 46. Tubiana-Hulin M, spyratos F, Becette V, et al. Phase 
II study of neo-adjuvant exemestane in postmeno-
pausal patients with operable breast cancer. Pro-
ceedings 26th Annual san Antonio Breast Cancer 
symposium; 2003. Abstract 443.



Το Cetuximab στα υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικά καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου  ———————————————— 27

xxxxxx
xxxxxxxxx

αΝαΣκΟΠΗΣΗ

Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική 
Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Μιχάλης Καραμούζης
karam@otenet.gr

Εισαγωγή

Παγκοσμίως, ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου 
(KKT) είναι μία συχνή νόσος η οποία προσβάλει 
περισσότερα από 600.000 άτομα ετησίως. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι ο ΚΚΤ είναι μία σχετικά ετερογε-
νής ομάδα κακοήθων νεοπλασμάτων όσον αφορά 
στα ιστολογικά χαρακτηριστικά και την ανατομι-
κή εντόπιση. Τα ΚΚΤ συνήθως διαγιγνώσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο,60-70% των περιπτώσεων 

Το Cetuximab στα υποτροπιάζοντα  
ή/και μεταστατικά καρκινώματα κεφαλής  
και τραχήλου
Mιχάλης Β. Καραμούζης

Key words: cetuximab, καρκίνος κεφαλής και τρα-
χήλου, EGFR

είναι σταδίων ΙΙΙ και ΙV. Αν και η θεραπεία των ΚΚΤ 
αποτελούσε στο παρελθόν κυρίως αντικείμενο των 
χειρουργών και των ακτινοθεραπευτών, τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες ο παθολόγος-ογκολόγος έχει σημαντική 
συμμετοχή στη θεραπευτική τους αντιμετώπιση. Στη 
σημερινή εποχή η αντιμετώπιση των ΚΚΤ προαπαι-
τεί τη λειτουργία μίας οργανωμένης ογκολογικής 
ομάδας η οποία θα χρησιμοποιήσει διαδοχικούς ή 
ταυτόχρονους θεραπευτικούς συνδυασμούς των 
τριών ειδικοτήτων.

Τα τελευταία χρόνια η πραγματοποίηση καλά 
σχεδιασμένων τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών 
και η καλύτερη κατανόηση των μοριακών μηχανισμών 
που συμμετέχουν στην παθογένεση των ΚΚΤ οδή-
γησε σε σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες αναμένεται 
να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα θεραπευτικά 
αποτελέσματα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συμβολή του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα και του υποδοχέα του (EGFR) στην παθογένεση 
των καρκινωμάτων κεφαλής και τραχήλου οδήγησε στην ανάπτυξη αναστολέων του. Διάφορες στρα-
τηγικές στόχευσης του συγκεκριμένου μοριακού μονοπατιού είναι υπό μελέτη. Το Cetuximab, ένα 
μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στο εξωκυττάριο τμήμα του EGFR σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία 
ή χημειοθεραπεία με βάση τη πλατίνα οδήγησε σε βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών με τοπικά 
προχωρημένα και υποτροπιάζοντα/μεταστατικά καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου, αντίστοιχα. Οι 
βασικές ανεπιθύμητες ενέργειες των αναστολέων του EGFR είναι η δερματική τοξικότητα, η διάρροια 
και η υπο-μαγνησιαιμία. Ακόμη περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να βελτιστοποιηθεί ο τρόπος ανα-
στολής του EGFR και το συνακόλουθο κλινικό αποτέλεσμα, καθώς επίσης και για την αναγνώριση 
συγκεκριμένων ομάδων ασθενών με βάση μοριακούς προβλεπτικούς δείκτες που θα ωφεληθούν 
περισσότερο από αυτούς τους παράγοντες. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2009, 8 (1-2):27-32.

Λέξεις-κλειδιά:	μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, επιβίωση, θεραπεία
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υποδοχέας του Επιδερμικού αυξητικού 
Παράγοντα Epidermal Growth Factor Receptor 
(EGFR)

Ο υποδοχέας EGFR (ERBB1) αποτελεί μέλος της 
οικογένειας των υποδοχέων τυροσινικής κινάσης των 
αυξητικών παραγόντων ERBB, η οποία περιλαμβάνει 
επίσης τους ERBB2, ERBB3, ERBB4. Οι υποδοχείς 
αυτοί αποτελούνται από ένα εξωκυττάριο τμήμα με 
το οποίο επιτυγχάνεται η σύνδεση με τον προσδέτη 
(ligand) ένα διαμεμβρανικό τμήμα και ένα ενδοκυττάριο 
τμήμα με δράση τυροσινικής κινάσης, με μοναδική 
εξαίρεση τον ERBB3. Η σύνδεση του ειδικού προσδέτη 
(π.χ. EGF, TGFa) προκαλεί τον ομο- ή/και ετερο-διμε-
ρισμό του EGFR με άλλα μέλη της οικογένειας ERBB. 
Ο διμερισμός έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση 
της τυροσινικής κινάσης του υποδοχέα, συσσώρευση 
άλλων ενδοκυττάριων πρωτεϊνών και ενεργοποίηση 
(φωσφορυλίωση) πολλαπλών υποκείμενων μονοπα-
τιών μεταγωγής σήματος. Τα κυριότερα υποκείμενα 
μονοπάτια είναι: (α) RAs/MAPK, (β) PI3K/AKT, (γ) 
JAK/sTAT, (δ) PLCγ/PKC. Το μονοπάτια αυτά ρυθ-

μίζουν μία πληθώρα ενδοκυττάριων διαδικασιών, 
όπως είναι η διαφοροποίηση, ο κυτταρικός πολλα-
πλασιασμός, η απόπτωση, η διήθηση, η αγγειογένεση 
και η μετάσταση. Εναλλακτικά, η ενεργοποίηση του 
EGFR μπορεί να γίνει με διασταυρούμενη συνομιλία 
(cross-talk) άλλων υποδοχέων, όπως είναι οι GPCR, 
PDGFR, ILGFR1 και οι ορμονικοί υποδοχείς. 

Ένα σημαντικό ρυθμιστικό βήμα του “κύκλου ζωής” 
του EGFR είναι η διαδικασία της ενδοκύττωσής του. 
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει μία ταχεία εισαγωγή 
των ενεργοποιημένων υποδοχέων σε ενδοσώματα, 
το οποίο εξαρτάται από τη σύνδεση του προσδέ-
ματος. Στο δεύτερο στάδιο οι υποδοχείς αυτοί είτε 
καταβολίζονται με τη βοήθεια των λυσοσωματίων είτε 
επαναφέρονται στη κυτταρική μεμβράνη. Η διαδικασία 
της ενδοκύττωσης γενικά καταστέλλει την μεταγωγή 
σήματος μέσω του EGFR.

Ο EGFR και τα υποκείμενα μονοπάτια μεταγωγής 
σήματος είναι σημαντικά για μία ποικιλία φυσιολογικών 
ιστών, όπως του δέρματος, του πεπτικού και των 
νεφρών, κάτι που εξηγεί και την ανάπτυξη συγκεκρι-
μένων ανεπιθύμητων ενεργειών από τη στόχευσή 

Εικόνα	1.	Δέσμευση του EGFR από αναστολείς της Τυροσίνης κινάσης και μονοκλωνικά αντισώματα.
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τους, όπως είναι το δερματικό εξάνθημα, η διάρροια 
και η υπο-μαγνησιαιμία.

Στρατηγικές για την αναστολή του EGFR

Μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών αναστολής 
του EGFR, η χρήση αναστολέων της τυροσινικής 
κινάσης του (EGFR-TKIs) και η χρήση μονοκλωνικών 
αντισωμάτων βρίσκονται στο πιο προχωρημένο στάδιο 
κλινικής έρευνας (Εικόνα 1). Οι πιθανοί μηχανισμοί 
δράσης των μονοκλωνικών αντισωμάτων ενάντια 
στον EGFR είναι δύο. Πρώτον, αποτρέπουν τη σύν-
δεση των προσδεμάτων στο εξωκυττάριο τμήμα του 
υποδοχέα με αποτέλεσμα να αναστέλλουν και όλες 
τις συνακόλουθες διεργασίες και την ενεργοποίηση 
των υποκείμενων μονοπατιών μεταγωγής σήματος. 
Δεύτερον, τα μονοκλωνικά αντισώματα φαίνεται ότι 
ασκούν και μία έμμεση δράση μέσω του ανοσο-
ποιητικού συστήματος (π.χ. ADCC, CDC, CDCC). 
Οι τυροσινικές κινάσες μεμβρανικών υποδοχέων ή 
άλλων ενδοκυττάριων πρωτεϊνών αποτελούν σημα-
ντικούς διαμεσολαβητές της μετάδοσης σήματος των 
μονοπατιών του EGFR. Οι μικρο-μοριακοί αναστολείς 
στοχεύουν απευθείας αυτές τις τυροσινικές κινάσες και 
έχουν άμεσα αντι-νεοπλασματικό αποτέλεσμα, χωρίς 
έμμεση δράση μέσω του ανοσοποιητικού συστήμα-
τος. Σε αντίθεση με τα μονοκλωνικά αντισώματα, τα 
μόρια αυτά διαπερνούν τη κυτταρική μεμβράνη και 
αλληλεπιδρούν με το κυτταροπλασματικό τμήμα των 
μεμβρανικών υποδοχέων ή τροποποιούν τα ενδοκυτ-
τάρια μονοπάτια μεταγωγής σήματος. Οι αναστολείς 
τυροσινικών κινασών έχουν ποικίλη εκλεκτικότητα, και 
μερικοί είναι διπλής ή ακόμη και πολλαπλής δράσεως. 
Οι αναστολείς της τυροσινικής κινάσης του EGFR 
είναι γενικά παραδεκτό ότι είναι λιγότερο ειδικοί από 
τα μονοκλωνικά αντισώματα, κάτι που είναι θεωρητικά 
επιθυμητό όσον αφορά στην αντι-νεοπλασματική 
τους δράση, αν και αυτό μπορεί να συνοδεύεται από 
αυξημένη τοξικότητα λόγω αναστολής πολλαπλών 
μοριακών μονοπατιών τα οποία δυνητικά συμμετέχουν 
σε φυσιολογικές κυτταρικές διεργασίες. Σημαντικός 
αριθμός νέων αναστολέων εμφανίζουν ευρεία δρα-
στικότητα ενάντια σε τυροσινικές κινάσες υποδοχέων 
(π.χ. EGFR, VEGFR), άλλων ενδοκυττάριων πρωτε-
ϊνών (π.χ. sRC κινάση) και/ή μορίων υποκείμενων 
μοριακών μονοπατιών (π.χ. RAs/MAPK).

Cetuximab και τοπικά προχωρημένα 
καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου

Ο EGFR συμμετέχει ενεργά στην παθογένεση 
των ΚΚΤ και η υπερέκφρασή του έχει παρατηρηθεί 
σε περισσότερο από 80% των περιπτώσεων. Επι-

πλέον, η απορύθμιση του EGFR έχει τυποποιηθεί 
στο φαινομενικά φυσιολογικό επιθήλιο κοντά στο 
νεοπλασματικό ιστό, γεγονός που υποστηρίζει και την 
αρχή του “field cancerization” και η οποία αφορά στην 
πολυεστιακή ανάπτυξη προκαρκινικών και νεοπλα-
σματικών αλλοιώσεων σε ολόκληρο το αναπνευστικό 
επιθήλιο. Επομένως, η αναστολή του EGFR και των 
μονοπατιών του αποτελεί μία λογική θεραπευτική 
προσέγγιση.

Το cetuximab ήταν ο πρώτος από τους νέους μο-
ριακούς παράγοντες που έλαβε επίσημη ένδειξη για 
τη θεραπεία ασθενών με ΚΚΤ. Αυτό στηρίχθηκε στα 
θετικά αποτελέσματα μίας κλινικής μελέτης φάσεως ΙΙΙ 
η οποία συνέκρινε το συνδυασμό ακτινοθεραπείας με 
cetuximab σε σχέση με τη χρήση μόνο ακτινοθεραπείας 
σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένα ΚΚΤ. Η βελτίω-
ση του τοπικο-περιοχικού ελέγχου (HR:0.68; 95% CI 
0.52-0.89 - P=0.005) και της συνολικής επιβίωσης (49 
έναντι 29 μήνες, P=0.03) με το συνδυασμό αυτό ήταν 
συγκρίσιμη με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
από τη χρήση χημειοθεραπευτικών προγραμμάτων 
με βάση την σισ-πλατίνη. Πρόσφατα, ανακοινώθηκαν 
και τα αποτελέσματα πενταετούς επιβίωσης στην ίδια 
μελέτη, αποδεικνύοντας ότι σχεδόν οι μισοί ασθενείς 
που θεραπεύτηκαν με cetuximab και ακτινοθεραπεία 
για την τοπικά προχωρημένη νόσο,παραμένουν εν 
ζωή στην πενταετία.

Παρά ταύτα, έως τώρα, καμία τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη δεν έχει συγκρίνει το συνδυασμό ακτινο-
θεραπείας-cetuximab με ακτινοθεραπεία- σισ-πλατίνη 
Αντίθετα, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην 
ενσωμάτωση του cetuximab στα χημειοθεραπευτικά 
προγράμματα που έχουν βάση την σισ- πλατίνη. 
Πολλές μελέτες φάσεως ΙΙ έχουν ολοκληρωθεί ή είναι 
σε εξέλιξη και αξιολογούν διάφορους συνδυασμούς 
ακτινοθεραπείας, cetuximab και πλατινούχων σκευα-
σμάτων. Πρόσφατα, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 
μίας κλινικής μελέτης φάσεως ΙΙ η οποία αξιολόγησε την 
αποτελεσματικότητα και τη τοξικότητα του συνδυασμού 
cetuximab, σισ-πλατίνη και επιταχυνόμενης ακτινο-
θεραπείας με αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Πάντως, η μελέτη έκλεισε πρώϊμα λόγω σημαντικών 
ανεπιθύμητων ενεργειών, μεταξύ των οποίων και 2 
θάνατοι, οι οποίοι δεν είναι σαφές ότι σχετίζονται με τη 
χρήση του cetuximab. Μία κλινική μελέτη φάσεως ΙΙΙ 
είναι υπό εξέλιξη και συγκρίνει αυτό το συνδυασμό με 
το συνδυασμό ακτινοθεραπείας και σισ-πλατίνης. 

Cetuximab και υποτροπιάζοντα/μεταστατικά 
καρκινώματα κεφαλής και τραχήλου

Το cetuximab έχει μελετηθεί αρκετά και για τα 
υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικά ΚΚΤ. Η ECOG 
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πραγματοποίησε μία τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη 
η οποία συνέκρινε τη χρήση της σισ-πλατίνης με ή 
χωρίς cetuximab ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε 
υποτροπιάζοντα/μεταστατικά ΚΚΤ. Αν και η μελέτη 
αυτή είχε μικρό δείγμα ασθενών, έδειξε σημαντική 
βελτίωση στα ποσοστά ανταποκρίσεων και μία θετική 
τάση όσον αφορά στη επιβίωση ελεύθερης νόσου 
με τη προσθήκη του cetuximab. To cetuximab έχει 
δείξει επίσης αποτελεσματικότητα ως μονοθεραπεία 
σε ασθενείς με ανθεκτικά στην σισπλατίνη ΚΚΤ, γε-
γονός το οποίο του έδωσε την επίσημη ένδειξη για 
αυτή τη χρήση. 

Μία πρόσφατα ανακοινωθείσα μελέτη φάσεως ΙΙΙ 
αξιολόγησε το συνδυασμό πλατινούχου σκευάσματος 
και 5-φλουορουρακίλης με ή χωρίς cetuximab ως 
θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με υποτρο-
πιάζοντα/μεταστατικά ΚΚΤ. Ουσιαστικά αποτελεί την 
πρώτη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη η οποία έδειξε 
όφελος στη συνολική επιβίωση των ασθενών με το 
συνδυασμό ενός μοριακά στοχευμένου παράγοντα με 
χημειοθεραπεία για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε 
ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή/και μεταστατικά ΚΚΤ. 
Συνολικά 442 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν (1:1) να 
λάβουν πλατινούχο σκεύασμα σισ-πλατίνη 100mg/
m2 ή καρβοπλατίνα AUC=5) και 5-φλουορουρακίλη 
(1000mg/m2 κάθε ημέρα σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση 
4 ημερών) κάθε 3 εβδομάδες με ή χωρίς cetuximab 
(250 mg/m2 κάθε εβδομάδα, μετά από μία δόση 
εφόδου 400 mg/m2 την πρώτη εβδομάδα της θερα-
πείας). Οι ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν cetuximab 

και εμφάνιζαν ανταπόκριση ή σταθεροποίηση της 
νόσου συνέχισαν να λαμβάνουν cetuximab μέχρι 
την επιδείνωση της νόσου. Οι ασθενείς που ήταν 
στο σκέλος του cetuximab έλαβαν κατά μέσο όρο 5 
κύκλους χημειοθεραπείας, ενώ οι ασθενείς που δεν 
ελάμβαναν cetuximab έλαβαν κατά μέσο όρο 4 κύκλους 
χημειοθεραπείας. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν 
σημαντικό όφελος, όσον αφορά στην επιβίωση, για 
τους ασθενείς που έλαβαν το συνδυασμό cetuximab 
και χημειοθεραπεία (μέση επιβίωση 10,1 μήνες έναντι 
7,4 μήνες, HR=0.80, 95% CI 0.64-0.99, P=0.04) (Ει-
κόνα 2). Επιπλέον, η προσθήκη του cetuximab είχε 
σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του μέσου διαστήματος 
ελεύθερου νόσου (5,6 μήνες έναντι 3,3 μήνες, P<0.001) 
και των ποσοστών ανταπόκρισης (36% έναντι 20%, 
P<0.001. Η πολυπαραγοντική ανάλυση ανέδειξε το 
επίπεδο φυσικής κατάστασης ως το σημαντικότερο 
προγνωστικό παράγοντα για τη συνολική επιβίωση των 
ασθενών. Περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων 
της μελέτης έδειξε όφελος όσον αφορά την επιβίωση 
σε όλες τις υπο-ομάδες των ασθενών. Πάντως, θα 
πρέπει να τονισθεί ότι υπήρχαν ενδείξεις μικρότερου 
κλινικού οφέλους στους εξής ασθενείς: ηλικίας άνω 
των 65 ετών, επίπεδο φυσικής κατάστασης κατά 
Karnofsky λιγότερο από 80 %, ασθενείς που έλαβαν 
καρβοπλατίνα, πρωτοπαθείς όγκοι με εντόπιση στον 
υποφάρυγγα ή το λάρυγγα, και με νεοπλάσματα 
χαμηλής διαφοροποίησης. Ο EGFR ανιχνεύθηκε 
με ανοσοϊστοχημεία σε 98% από 431 δείγματα που 
εξετάσθηκαν και το επίπεδο της έκφρασης του EGFR 

Εικόνα	2.	Αύξηση της επιβίωσης από την προσθήκη Cetuximab στη χημειοθεραπεία.
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δε σχετίστηκε με το όφελος στη συνολική επιβίωση 
από τη χρήση του cetuximab. Όσον αφορά στη τοξι-
κότητα, η προσθήκη του cetuximab δεν επιδείνωσε 
την αναμενόμενη τοξικότητα της χημειοθεραπείας, 
με μοναδική εξαίρεση την αύξηση του αριθμού των 
σηπτικών επεισοδίων (9 περιπτώσεις στην ομάδα 
ασθενών που ελάμβαναν cetuximab σε σχέση με 1 
περίπτωση στην ομάδα ασθενών που ελάμβαναν 
μόνο χημειοθεραπεία, P=0.02). Επίσης παρατηρή-
θηκαν 10 θάνατοι ασθενών που αποδόθηκαν στη 
θεραπεία, 3 στην ομάδα που ελάμβανε cetuximab και 
7 στην ομάδα που ελάμβανε μόνο χημειοθεραπεία. Η 
δερματική τοξικότητα, η υπο-μαγνησιαιμία και οι αντι-
δράσεις κατά την έγχυση του φαρμάκου ήταν, όπως 
αναμενόταν, συχνότερες στους ασθενείς που ελάμβα-
ναν cetuximab. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
είχαν σαν αποτέλεσμα ο συνδυασμός πλατινούχου 
σκευάσματος, 5-φλουορουρακίλης και cetuximab να 
θεωρείται επίσημα πλέον η καθιερωμένη θεραπεία 
πρώτης γραμμής σε ασθενείς με υποτροπιάζοντα 
ή/και μεταστατικά ΚΚΤ.

Μελλοντικές προοπτικές

H επίσημη έγκριση για τη χρήση του cetuximab 
αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στη θεραπευτική 
των τοπικά προχωρημένων και υποτροπιάζοντων/
μεταστατικών ΚΚΤ. Η βελτιστοποίηση της χορήγη-
σής του και η καλύτερη αξιολόγηση των μοριακών 
μηχανισμών που διέπουν τη δράση του αποτελούν 

κρίσιμα σημεία. Επιπλέον, επιβεβλημένη κρίνεται η 
σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης 
αντίστασης και ανεκτικότητας στη χορήγησή του. 
Μία πιθανή στρατηγική βελτίωσης της αντι-νεοπλα-
σματικής δράσης του είναι ο συνδυασμός του με 
αναστολείς τυροσινικής κινάσης. Θα πρέπει επίσης 
να τονισθεί ότι η χρήση μόνο αντι-EGFR παραγόντων 
πιθανότατα δεν είναι αρκετή, καθώς τα ΚΚΤ συνήθως 
χαρακτηρίζονται από διαταραχές περισσότερων του 
ενός μοριακών μονοπατιών. Επομένως, η χρήση αντι-
EGFR παραγόντων στο μέλλον μάλλον θα αποτελεί 
ένα μόνο κομμάτι μίας στρατηγικής στόχευσης δύο ή 
περισσότερων στόχων που θα αντικατοπτρίζει και την 
πολυπλοκότητα των μονοπατιών μεταγωγής σήματος 
και θα περιορίζει τις πιθανότητες ανάπτυξης αντοχής. 
Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η διασταυρούμενη 
συνομιλία (cross-talk) των μονοπατιών των EGFR 
και VEGF/VEGFR. Ειδικότερα, προκλινικά και κλινικά 
δεδομένα υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη αντίστασης σε 
αντι-EGFR παράγοντες οφείλεται σε αυξημένα επίπε-
δα του VEGF. Επομένως, η συνδυασμένη χορήγηση 
αντι-EGFR και αντι-αγγειογενετικών παραγόντων 
αναδεικνύεται σε μία πολύ ελκυστική μελλοντική 
στρατηγική η οποία αξιολογείται κλινικά.

Ωστόσο μέχρι σήμερα,η προσθήκη του Cetuximab 
στη χημειοθεραπεία με βάση την σισ-πλατίνη είναι ο 
μόνος συνδυασμός, εδώ και 30 χρόνια,που προσφέ-
ρει όφελος επιβίωσης και ως εκ τούτου αποτελεί την 
καθιερωμένη θεραπεία της πρώτης γραμμής.

ΑBSTRACT

M. KARAMOUZIs. Cutuximab in vecurrent or metastatic head and neck cancer.
Given the biological importance of epidermal growth factor receptor (EGFR) in squamous cell head 
and neck cancer (sCHNC) development and progression, EGFR inhibitors have emerged as prom-
ising novel therapies. Multiple EGFR inhibition strategies are under evaluation. Cetuximab, an anti-
EGFR monoclonal antibody, used in combination with radiation or platinum-based chemotherapy, 
have conferred survival benefit in patients with locally advanced and recurrent / metastatic sCHNC, 
respectively. EGFR inhibitors toxicities include rash, diarrhea, and hypomagnesemia. Further trans-
lational research is needed to optimize ways of inhibiting EGFR using single-agent or combination 
regimens and to identify patients who benefit the most from these therapies. Forum of Clinical 
Oncology 8 (1-2):27-32, 2009.
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ΕιΣαγΩγΗ

O Mικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (sCLC), 
μια ξεχωριστή κλινική και ιστολογική οντότητα στις 
υποκατηγορίες των καρκίνων του πνεύμονα, απο-
τελεί το 14% των νέων περιπτώσεων, ή περίπου 
77.000 από τους εκτιμώμενους 550.000 καρκίνους 
του πνεύμονα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην 

ασθενής με Mικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα:  
Μια ασυνήθιστη θεραπευτική προσέγγιση  
με επιβίωση πάνω από 13 χρόνια.  
Περιγραφή περιστατικού και ανασκόπηση  
της βιβλιογραφίας
Γ.Φ. Σαμέλης1, Μ.Β. Πελεχρίνη1, Κ.Α. Εκμεκτζόγλου2, Μ.Γ. Καραμανίδη1,  
Α. Τσιάκου3, Ε. Κωνσταντουλάκης 4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο Mικροκυτταρικός καρκίνος (Ca) του πνεύμονα είναι η πιο επιθετική μορφή καρκίνου του πνεύμο-
να και έχει κακή πρόγνωση. Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός ασθενούς με περιορισμένο στάδιο 
Mικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα ο οποίος υποβλήθηκε σε θωρακοτομή για διαγνωστικούς 
σκοπούς και η διάγνωση τέθηκε μετά την χειρουργική εξαίρεση. Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία 
παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος στη θεραπεία  τόσο της περιορισμένης όσο και της εκτεταμένης 
νόσου. Η ακτινοθεραπεία έχει καθιερωθεί ως συμπλήρωμα στη χημειοθεραπεία στα περιορισμένα 
στάδια της νόσου, ενώ στην εκτεταμένη νόσο προορίζεται κυρίως για τη θεραπεία των εγκεφαλικών 
μεταστάσεων. Όσο για την χειρουργική επέμβαση, τα πιθανά οφέλη της χειρουργικής αφαίρεσης 
παρατηρούνται κατά κύριο λόγο σε ασθενείς που παρουσιάζουν έναν μοναδικό πνευμονικό όζο. Μιας 
και το Mικροκυτταρικό Ca του πνεύμονα γίνεται εύκολα ανθεκτικό στη χημειοθεραπεία, δεύτερης 
γραμμής  χημειοθεραπευτικά σχήματα χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει εξέλιξη της νόσου, με την 
τοποτεκάνη να αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα. Παρά την ασυνήθιστη θεραπευτική προσέγ-
γιση, όπου η χειρουργική επέμβαση προτιμήθηκε έναντι των κλασικών μεθόδων διάγνωσης και των 
τυποποιημένων διαδικασιών σταδιοποίησης, η παραπάνω από 13 χρόνια συνολική επιβίωση του 
ασθενούς καθιστά την παρουσίαση αυτού του περιστατικού πολύ ενδιαφέρουσα. βήμα κλινικής 
Ογκολογίας 2009, 8 (1-2):33-39.

Λέξεις-κλειδιά:	μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, επιβίωση, θεραπεία
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Ευρώπη για το έτος 20041,2. Αν και οι περισσότεροι 
ασθενείς ανταποκρίνονται στην χημειοθεραπεία, πε-
ρισσότερο από το 95% των ασθενών τελικά πεθαίνει 
από τη νόσο, καθιστώντας το Μικροκυτταρικό Ca τον 
πιο επιθετικό από τους υπότυπους του καρκίνου του 
πνεύμονα3. Συσχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με το 
κάπνισμα και έχει μια μέση διάρκεια επιβίωσης χω-
ρίς θεραπεία που κειμένεται από 2 έως 4 μήνες4,5. Η 
διάγνωση συνήθως γίνεται με βάση την ιστολογική 
εξέταση ενός δείγματος που λαμβάνεται μετά από 
βρογχοσκοπική βιοψία, ή με βάση την κυτταρολογική 
μελέτη ένος δείγματος που λαμβάνεται διαδερμικά 
ή με βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNA)6,7. Σε ό,τι 
αφορά τη σταδιοποίηση, η Veterans Administration 
Lung Group (VALG) κατατάσσει το Μικροκυτταρικό 
Ca του πνεύμονα (sCLC) σε περιορισμένο και σε 
εκτεταμένο στάδιο, με βάση την καταλληλότητά του 
για ακτινοθεραπεία4,8. 

Η συνδυασμένη χημειοθεραπεία παραμένει ο 
ακρογωνιαίος λίθος για τη θεραπεία τόσο της πε-
ριορισμένης όσο και της εκτεταμένης μορφής της 
νόσου.  Σε γενικές γραμμές, η χορήγηση ετοποσίδης 
και  σισπλατίνης σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία 
στο θώρακα σε ασθενείς με καλή γενική κατάσταση 
και περιορισμένο στάδιο νόσου προκαλεί πλήρη 
ανταπόκριση σε ποσοστό 80% ή και περισσότερο, 
με διάμεση επιβίωση άνω των 17 μηνών9,10. Οι ασθε-
νείς με εκτεταμένο στάδιο νόσου, όταν λαμβάνουν 
συνδυασμένη χημειοθεραπεία εμφανίζουν πλήρη 
ανταπόκριση σε ποσοστό >20%, με διάμεση τιμή 
επιβίωσης πλέον των 7 μηνών3. Όταν παρουσιάζεται 
υποτροπή ή επιδείνωση της νόσου, η δεύτερης γραμ-
μής χημειοθεραπεία είναι σε γενικές γραμμές πολύ 
λιγότερο αποτελεσματική από την αρχική θεραπεία. Το 
αποτέλεσμα επηρεάζεται από τα φάρμακα πρώτης 
γραμμής που χρησιμοποιούνται, την αρχική ανταπό-
κριση του όγκου στη θεραπεία και τη διάρκεια του 
διαστήματος δίχως εξέλιξη της νόσου11. 

Η χειρουργική επέμβαση στο Μικροκυτταρικό Ca 
του πνεύμονα (sCLC) είχε εγκαταλειφθεί σε μεγάλο 
βαθμό κατά τη δεκαετία του 1970, επειδή το ποσοστό 
των ασθενών που παρέμεναν ζωντανοί μετά από 5 
χρόνια ήταν λιγότερο από 5%12,13. Προοπτικές μελέτες 
φάσης ΙΙ έδειξαν ότι όσοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική εκτομή του όγκου πρωτού τεθεί ιστολογικά 
η διάγνωση του Μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα και οι 
οποίοι έλαβαν χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία στο 
θώρακα, ή συνδυασμό των παραπάνω, είχαν 5ετή 
επιβίωση 35-40%14-16. Τα οφέλη από την χειρουρ-
γική εκτομή σε ένα Μικροκυτταρικό Ca πνεύμονα 
παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο σε ασθενείς με νόσο 
σταδίου Ι κατά TNM. Στο σημείο αυτό, πρέπει να 
γίνεται προσεκτική σταδιοποίηση ακτινολογικά ώστε 

να επιλέγονται οι υποψήφιοι που είναι κατάλληλοι για 
χειρουργική επέμβαση.

Περιγραφή περιστατικού

Άνδρας γεννημένος το 1953 προσήλθε στην Ογκο-
λογική Κλινική του Νοσοκομείου μας πριν από 13 
περίπου χρόνια, τον Ιούλιο του 1996, λίγες ημέρες 
αφότου είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που 
απέβλεπε στο να τεθεί διάγνωση για μια μάζα που 
υπήρχε στο δεξιό του πνεύμονα. Δεν είχε προηγηθεί 
καμία διαγνωστική διαδικασία ή άλλη διαδικασία που να 
απέβλεπε στη σταδιοποίηση (βιοψία, CT scan). Έγινε 
δεξιά λοβεκτομή και η ιστοπαθολογική ανάλυση έθεσε 
τη διάγνωση του μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Οι 
ακτινογραφίες θώρακα του ασθενούς πριν και μετά το 
χειρουργείο παρουσιάζονται στις εικόνες 1 και 2. 

Ο ασθενής είχε ήδη λάβει αμέσως μετά την χει-
ρουργική επέμβαση τοπική ακτινοθεραπεία (5000 cGy 
στον δεξιό πνεύμονα και το μεσοθωράκιο) από μια 
άλλη ογκολογική ομάδα. Εν τω μεταξύ, οι συνήθεις 
τεχνικές απεικόνισης για τη σταδιοποίηση του Μικρο-
κυτταρικού Ca πνεύμονα (υπολογιστική τομογραφία 
θώρακα, εγκεφάλου και κοιλίας) δεν έδειξαν εμφανείς 
μεταστάσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας, ο ασθε-
νής υποβλήθηκε σε σχήμα χημειοθεραπείας με βάση 
τη σισπλατίνη, το οποίο περιελάμβανε σισπλατίνη 150  
mg/m2, βινδεζίνη 5 mg/m2 και επιρουμπικίνη 80 mg/m2 
και επαναλαμβανόταν κάθε 3 βδομάδες για 6 κύκλους.  

Εικόνα	1. Ακτινογραφία του ασθενούς πριν τη χειρουργική 
επέμβαση. Εμφανής εστιακή βλάβη στο δεξιό πνεύμονα.
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Η χημειοθεραπεία αρχίσε περίπου 1 μήνα μετά τη 
χειρουργική επέμβαση και όταν έληξε ο ασθενής ευ-
ρίσκετο σε πλήρη κλινικοεργαστηριακή ύφεση Κατά 
το χρονικό αυτό διάστημα, ο ασθενής δεν παρουσί-
ασε καμία σημαντική τοξικότητα. 

Ωστόσο, 5 μήνες μετά το τέλος της χημειοθερα-
πείας, ο ασθενής εμφάνισε υποτροπή της νόσου πα-
ρουσιάζοντας μια μάζα στο μεσοθωράκιο διαστάσεων 
30x10mm και μία εστιακή βλάβη διαμέτρου 25mm 
στον δεξιό πνεύμονα (εικόνα 3Α και 3Β). Σύμφω-
να με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για 
την Έρευνα και Θεραπεία του Καρκίνου (EORTC) 
(απάντηση στην πρώτης γραμμής χημειοθεραπεία 
και υποτροπή μετά από διάστημα χωρίς θεραπεία ≥ 
των 3 μηνών) ο ασθενής θεωρήθηκε ότι ευρίσκεται 
σε χημειοευαίσθητη υποτροπή17. Οι ασθενείς αυτοί 
είναι δυνατόν να ανταποκριθούν στη χημειοθεραπεία 
δεύτερης γραμμής ή ακόμη και στην εκ νέου εφαρμογή 
μιας πρώτης γραμμής χημειοθεραπείας18.

Αφού ενημερώθηκε ο ασθενής και μετά την έγ-
γραφη συναίνεσή του, εισήχθη σε μια μελέτη φάσης 
ΙΙ (EORTC 08957), η οποία προέβλεπε την χρήση 
της τοποτεκάνης σε συνδυασμό με σισπλατίνη ως 
θεραπεία δεύτερης γραμμής του ανθεκτικού και ευαί-
σθητου sCLC19. Η μελέτη είχε εγκριθεί από την EORTC 
(Protocol Review Committee) και από την επιτροπή 
δεοντολογίας του Νοσοκομείου μας. Πληρώντας 
όλα τα κριτήρια που ορίζονται παρακάτω, ο ασθενής 
θεωρήθηκε κατάλληλος για τη μελέτη: ιστολογικά επι-
βεβαιωμένη διάγνωση Μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα, 
παρουσία τουλάχιστον μιας δυσδιάστατα μετρήσιμης 
εστιακής βλάβης σε περιοχή εκτός των ζωνών όπου 
εφαρμόστηκε προηγούμενα ακτινοθεραπεία, ηλικία 

18-75 χρόνων, WHO performance status ≤ 2, απο-
δεικτικά στοιχεία για την εξέλιξη της νόσου μετά από 
την εφαρμογή ενός σχήματος πρώτης γραμμής χη-
μειοθεραπείας που δεν συμπεριελάμβανε ανάλογα 
της καμπτοθεκίνης. 

Η Τοποτεκάνη, που προσφέρθηκε από φαρμακευ-
τική εταιρεία για τις ανάγκες της μελέτης, χορηγήθηκε 
ως ενδοφλέβια έγχυση 30 λεπτών σε δόση 0,75 mg/
m2/day για 5 συνεχείς  ημέρες. Σισπλατίνη χορηγήθη-
κε ενδοφλέβια την πρώτη ημέρα σε δόση 60 mg/m2 
για πάνω από 15-60 λεπτά μαζί με επαρκή προ- και 
μετα-ενυδάτωση. Οι κύκλοι θεραπείας επαναλαμβά-
νονταν κάθε 3 εβδομάδες. Η δόση της τοποτεκάνης θα 
μπορούσε να αυξηθεί κατά 0,25 mg/m2 αν δεν υπήρχε 
τοξικότητα μεγαλύτερη του ενός βαθμού κατά τη διάρ-
κεια του προηγούμενου κύκλου. Οι ελάχιστες και μέγι-
στες δόσεις τοποτεκάνης που επιτρέπονταν ήταν 0,5  
mg/m2 και 1,0 mg/m2, ενώ οι ελάχιστες και μέγιστες δό-
σεις σισπλατίνης ήταν 40mg/m2 και 60 mg/m2.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου χημειο-

Εικόνα	3. Α) Αξονική τομογραφία όπου φαίνεται μια μάζα 
στο μεσοθωράκιο. Β) Αξονική τομογραφία όπου φαίνεται 
εστιακή βλάβη στον δεξιό πνεύμονα.

Εικόνα	2. Ακτινογραφία του ίδιου ασθενούς μετά τη λοβεκτο-
μή και πριν οποιαδήποτε χημειοθεραπευτική παρέμβαση.
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θεραπείας, ο ασθενής παρουσίασε τοξικότητα βαθμού 
4 (λευκοπενία, ουδετεροπενία και θρομβοπενία), ενώ 
εμφάνισε ρινορραγία, ουλορραγία και δερματικές 
πετέχειες. Ο ασθενής νοσηλεύθηκε και έλαβε μεταγ-
γίσεις με συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια και 
φρέσκο-κατεψυγμένο πλάσμα, γεγονός που οδήγησε 
στην καθυστέρηση της θεραπείας του κατά 2 εβδομά-
δες. Λόγω της σοβαρής μυελοτοξικότητας, από τον 
δεύτερο κύκλο χημειοθεραπείας χορηγήθηκε στον 
ασθενή αυξητικός παράγοντας των λευκών, (ημέρα 
6 έως ημέρα 15). Επίσης, χρειάστηκε να μειωθεί η 
δόση της τοποτεκάνης κατά 0,25 mg/m2/day, διότι ο 
ασθενής  παρουσίαζε επίμονες τοξικότητες των ου-
δετεροφίλων, κάτι που ήταν όμως σύμφωνο με τον 
θεραπευτικό προγραμματισμό της μελέτης (απόλυτος 
αριθμός ουδετεροφίλων 0,8x109/L)19. Η μείωση της 
δόσης θεωρήθηκε επίσης απαραίτητη επειδή η ανώ-
τερη τιμή των αιμοπεταλίων ήταν 12x109/L. Έγιναν 
συνολικά 6 κύκλοι χημειοθεραπείας. 

Όταν η δεύτερης γραμμής χημειοθεραπεία ολοκλη-
ρώθηκε, αξιολογήθηκε η ανταπόκριση του ασθενούς. 
Με βάση τα κριτήρια της WHO ο ασθενής θεωρήθηκε 
ότι ειχε  σταθερή νόσο. Η ανταπόκριση επιβεβαιώθη-
κε με δύo αξιολογήσεις που έγιναν σε διάστημα όχι 
μικρότερο από 4 εβδομάδες  και επικυρώθηκε από 2 
διαφορετικές επιτροπές αξιολόγησης που συμπεριλάμ-
βαναν ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ακτινολόγους, 
σύμφωνα  με τον σχεδιασμό της μελέτης. 

Η τοξικότητα αξιολογήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια 
του Clinical Trials Group του National Cancer Institute of 
Canada (NCIC CTG). Μη αιματολογική τοξικότηα γενικά 
απουσίαζε, εκτός από αλωπεκία βαθμού 3 και αισθη-
τική νευροπάθεια βαθμού 1. Το κυρίαρχο πρόβλημα 
του ασθενούς ήταν η καταβολή/ κόπωση (ασθένεια 
βαθμού 2), η οποία σταδιακά βελτιώθηκε

Ακολούθως ο ασθενής υποβάλλετο ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα σε πλήρη κλινικό, βιοχημικό και 
απεικονιστικό έλεγχο στο Νοσοκομείο μας. Περίπου 
13 χρόνια μετά την χειρουργική επέμβαση, ο ασθενής 
είναι ακόμα στη ζωή! Στην τελευταία του επίσκεψή 
ευρίσκετο σε πλήρη ύφεση. Η γενική αίματος ήταν 
φυσιολογική, ομοίως και το βιοχημικό του προφίλ. Η 
βρογχοσκοπική του αξιολόγηση ήταν αρνητική, ενώ 
δεν υπήρχαν μεταβολές στις ακτινογραφίες του και 
τις αξονικές του θώρακα, της κοιλίας και του εγκε-
φάλου του. 

ΣυΖΗΤΗΣΗ

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η κύρια αιτία θα-
νάτου που σχετίζεται με καρκίνο στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής, με μέσο όρο 5-ετούς επιβίωσης 
15%20. Ο Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 

(sCLC), ανεξαρτήτως του αν είναι περιορισμένος 
ή εκτεταμένος, έχει μια ακόμη πιο περιορισμένη 
επιβίωση. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στη χημειο-
θεραπεία και την ακτινοθεραπεία. Ωστόσο, παρά την 
αρχική ανταποκρίση, όπου  50% των ασθενών με 
περιορισμένα στάδια της νόσου εμφανίζουν πλήρη 
ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία, η υποτροπή είναι  
ο κανόνας και οι περισσότεροι ασθενείς τελικά υπο-
κύπτουν21. Το ποσοστό 2-ετούς επιβίωσης σε μία 
μελέτη ήταν 8,5% για τους ασθενείς με περιορισμένη 
νόσο και 2,2% για εκείνους με εκτεταμένη νόσο. Μια 
άλλη μελέτη έδειξε συνολική 5-ετή επιβίωση 3,5% 
(4,8% για την περιορισμένη νόσο και 2,3% για την 
εκτεταμένη νόσο)22.  

Η πρώτης γραμμής θεραπεία των περιορισμένων 
σταδίων της νόσου συνίσταται σε χημειοθεραπεία 
(συχνά ετοποσίδη/σισπλατίνη ή ετοποσίδη/καρβο-
πλατίνη) σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία στο θώ-
ρακα. Ο όγκος, όμως,  γίνεται εύκολα ανθεκτικός στη 
χημειοθεραπεία. Στην προσπάθεια επίλυσης αυτού 
του προβλήματος επιχειρήθηκε εντατικοποίηση της 
δόσης23 χρησιμοποιώντας διάφορα σχήματα, όπως 
εβδομαδιαία χορήγηση24 ή προστασία του μυελού των 
οστών με αυξητικούς παράγοντες των ουδετεροφίλων 
και των μακροφάγων (GM-CsF)25. Ωστόσο, καμία από 
αυτές τις δοκιμές δεν έχει δείξει σημαντικό όφελος 
επιβίωσης. Όταν εμφανιστεί υποτροπή ή εξέλιξη της 
νόσου, η δεύτερης γραμμής χημειοθεραπεία είναι, 
γενικά, πολύ λιγότερο αποτελεσματική από την αρχική 
θεραπεία. Ωστόσο, η δεύτερης γραμμής χημειοθε-
ραπεία βελτίωσε την επιβίωση δίνοντας μια μέση 
επιβίωση 5,3 μηνών έναντι 2,2 μηνών26. 

Η ακτινοθεραπεία έχει καθιερωθεί ως συμπλήρω-
μα στη χημειοθεραπεία, αλλά μόνο σε εκείνους τους 
ασθενείς που παρουσιάζουν πλήρη ανταπόκριση ή 
καλή μερική ανταπόκριση στη χημειοθεραπεία  και 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής  
προσέγγισης στην περιορισμένου σταδίου νόσο27,28. 
Ακτινοθεραπεία στα εκτεταμένη στάδια της νόσου 
εφαρμόζεται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση 
των εγκεφαλικών μεταστάσεων29,30, των συμπτω-
ματικών οστικών μεταστάσεων, τη συμπίεση του 
νωτιαίου μυελού και για την παρηγορητική θεραπεία 
σε περίπτωση κατάρρευσης λοβού (lobal collapse) ή 
συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας σε ασθενείς που δεν 
έχουν ανταποκριθεί στη χημειοθεραπεία. Η χρήση 
ακτινοθεραπείας στο θώρακα σε ασθενείς με εκτεταμέ-
νη νόσο δεν παρατείνει την επιβίωση. Οι ασθενείς με 
μικροκυτταρικό καρκίνο περιορισμένης νόσου στους 
οποίους επιτυγχάνεται πλήρης υποστροφή της νόσου 
θα πρέπει να λαμβάνουν προφυλακτική ακτινοβολία 
στο κρανίο31. 

Η χειρουργική επέμβαση έχει περιορισμένη αξία 
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στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, με εξαί-
ρεση τους ασθενείς που παρουσιάζουν έναν μονήρη 
πνευμονικό όζο. Περίπου 20% έως 25% των ασθενών 
με περιορισμένη μορφή sCLC μπορούν να θεραπευ-
τούν με αυτή την επιθετική προσέγγιση21. Χειρουργι-
κή επέμβαση για Mικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμο-
να θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε ασθενείς με όγκο 
σταδίου Ι, ή ίσως ΙΙΑ. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολύ 
λίγοι ασθενείς των οποίων η κακοήθεια εντοπίζεται 
νωρίς, αυτό μπορεί να ισχύσει μόνο σε ελάχιστους 
ασθενείς. Αν τελικά ενδείκνυται η χειρουργική επέμ-
βαση επιβάλλεται να γίνει  προσεκτική σταδιοποίηση 
που θα συμπεριλαμβάνει μεσοθωρακοσκόπηση  και, 
ενδεχομένως, PET scanning32. 

Η μόνη δεύτερης γραμμής χημειοθεραπεία για 
τον μκροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που εγκρί-
θηκε από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και 
Φαρμάκων  (Us Food and Drug Administration) είναι 
η τοποτεκάνη. Η τοποτεκάνη, ένας αναστολέας της 
τοποισομεράσης I  με αποδεδειγμένη κυτταροτοξική 
δράση στον μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα 
και προβλέψιμη, μη αθροιστική τοξικότητα, έχει δεί-
ξει αποτελεσματικότητα σε επανεμφανιζόμενη νόσο 
υπερέχοντας από άλλα προγράμματα κυρίως όσον 

αφορά την ποιότητα ζωής33.34 υ. Άλλοι παράγοντες, 
όπως η βινορελμπίνη, η ιρινοτεκάνη, η ετοποσίδη, η 
πακλιταξέλη και η γεμσιταμπίνη, έχουν ερευνηθεί, 
αλλά βρέθηκαν να έχουν μέτρια αποτελεσματικότητα. 
Εν τω μεταξύ, νέες «στοχευμένες θεραπείες», όπως η 
bortezomib (ένας αναστολέας του πρωτεοσώματος), 
το bevacizumab μονοκλωνικό αντίσωμα εναντίον 
του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα, 
το oblimersen (ένα αντιαγγελιαφόρο ολιγονουκλεοτί-
διο στο ογκογονίδιο BCL-2), η ανοσοθεραπεία με P53 
εμβόλια και BEC2 αντισώματα, έχουν δείξει απογοη-
τευτικά αποτελέσματα σε αυτή τη νόσο35,36. 

Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες έχουν καταδείξει 
το κλινικό όφελος της τοποτεκάνης, διότι η χημειοθε-
ραπεία  με τοποτεκάνη συσχετίστηκε με όφελος στην 
ποιότητα της ζωής, και βελτίωση της γενικότερης κατά-
στασης των ασθενών με υποτροπή του μικροκυτταρικού 
καρκίνου του πνεύμονα37,38. Εναλλακτικά δοσολογικά 
σχήματα (μικρότερη δόση, εβδομαδιαία χορήγηση) 
και η εισαγωγή μιας δια του στόματος χορηγούμενης 
μορφής μπορεί να επεκτείνει τη χρήση της τοποτε-
κάνης τόσο ως μονοθεραπείας όσο και στα πλαίσια 
συνδυαστικών θεραπειών κατά τη δεύτερη μα και την 
πρώτη γραμμή θεραπείας της νόσου39.

ΑBSTRACT

G.F. sAMELIs, M.B. PELECHRINI, K.A. EKMEKTZOGLOU, M.G. KARAMANIDEs,  
A.J. TsIAKOU, E. KONsTANTOULAKIs. Patient with small cell lung cancer. An unusual 
therapeutic approach with more than 13 year overall survival. Case report and review 
of the literature. 
small-cell lung cancer is the most aggressive lung cancer, with a dismal prognosis. The authors present 
a case report of a patient with limited-stage small-cell lung cancer who underwent a thoracotomy for 
diagnostic purposes, with the diagnosis being made after surgical excision. Combination chemotherapy 
remains the cornerstone of treatment for both limited and extensive disease. Radiotherapy has been 
established as an adjunct to chemotherapy in limited-stage disease, while in extensive-stage disease 
it is mostly reserved for the treatment of brain metastases. As for surgery, the potential benefits of 
resection are predominantly seen in patients who present with a solitary pulmonary nodule. since 
small-cell lung cancer becomes highly resistant to chemotherapy, second-line chemotherapeutic 
schemes are used for disease progression, with topotecan being the highlighted agent. Despite the 
unusual therapeutic approach, where surgery was preferred over the standard diagnostic and stag-
ing procedures, the patient’s more than thirteen years’ survival makes this case presentation a very 
interesting one. Forum of Clinical Oncology 8 (1-2):33-39, 2009.

Key words: small-cell lung cancer, survival, therapy. 
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οι οποίοι σχετίζονται τόσο με την πρόγνωση, όσο 
και την αντιμετώπιση, είναι το σεμίνωμα και οι μη 
σεμινωματώδεις όγκοι. Ένα σημαντικό ποσοστό 
καρκίνων του όρχεως διαγιγνώσκεται σε πρώιμο 
στάδιο Ι (εντοπισμένο στον όρχι) με ποσοστά ιάσεως 
άνω του 95 % και στις δύο περιπτώσεις. Ασθενείς με 
νόσο εκτός του όρχεως κατηγοριοποιούνται με βάση 
τον ιστολογικό τύπο, την πρωτοπαθή εντόπιση, την 
εντόπιση των μεταστάσεων και τα επίπεδα aFP, β-
hCG και LDH1. Η ομάδα κακής πρόγνωσης αποτελεί 
το μείζον θεραπευτικό πρόβλημα στον καρκίνο του 
όρχεως, αφού το ποσοστό ίασης αυτών των ασθενών 
είναι κάτω από 50% και σε περίπτωση υποτροπής 
μόνο στην μειοψηφία θα επιτευχθεί μακρά, ελεύθερη 
νόσου επιβίωση. 

Περιγράφουμε μια περίπτωση ασθενούς, ο οποίος 
παρουσιάσθηκε με ταχέως εξελισσόμενο μεταστα-
τικό, μη σεμινωματώδες καρκίνωμα όρχεως κακής 
πρόγνωσης. Η συζήτηση επικεντρώνεται σε βασικά 
σημεία της σύγχρονης αντιμετώπισης αυτών των 
νεοπλασμάτων. 

ΕιΣαγΩγΗ

Η αντιμετώπιση μιας ταχέως εξελισσόμενης κα-
κοήθειας, δυνητικά ιάσιμης, που απειλεί τη ζωή του 
ασθενούς συμπεριλαμβάνεται στα επείγοντα της 
παθολογικής ογκολογίας. Ο καρκίνος του όρχεως, 
που κατεξοχήν προσβάλλει άνδρες νεαρής ηλικίας, 
αποτελεί πρότυπο μοντέλο κακοήθειας ανάλογου 
χαρακτήρα (σπάνιο για τους συμπαγείς όγκους) και 
τονίζει την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης τους 
σε ειδικά κέντρα με εμπειρία.

Ο καρκίνος του όρχεος αναπτύσσεται στο 80% 
των περιπτώσεων σε άντρες ηλικίας 20-40 ετών 
και σε ποσοστό μικρότερο από 3% σε εφήβους 
κάτω των 17ετών. Οι δύο βασικοί ιστολογικοί τύποι, 

Ταχέως εξελισσόμενο, απειλητικό για τη ζωή,  
μεταστατικό καρκίνωμα όρχεως. 
΄Εμφαση στη θεραπευτική προσέγγιση
Α. Καραδήμου1, Δ.Π. Κορκολής2, Κ. Βασιλικός2, Μ.Α. Δημόπουλος1, Α. Μπάμιας1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έφηβος ηλικίας 17 ετών με ταχέως εξελισσόμενο μεταστατικό μη σεμινωματώδη καρκίνο όρχεος με 
κακούς προγνωστικούς παράγοντες και αρχικά συμπώματα οσφυαλγία, δύσπνοια προσπαθείας, 
ανορεξία και απώλεια βάρους, αντιμετωπίστηκε με χημειοθεραπεία- τέσσερις κύκλους ΙΒΕΡ. Στο τέλος 
της θεραπείας οι καρκινικοί δείκτες είχαν γίνει φυσιολογικοί ενώ οι υπολειμματικές εστίες σε ήπαρ, 
πνεύμονες και οπισθοπεριτοναικό χώρο αφαιρέθηκαν χειρουργικά. Η ιστολογική έκθεση περιέγραφε 
νεκρωμένο ιστό. Έκτοτε ο ασθενής ελεύθερος νόσου βρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση. Με την 
ευκαιρία της παρουσίασης του παρόντος περιστατικού γίνεται βραχεία ανασκόπηση της σχετικής 
βιβλιογραφίας. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2009, 8 (1-2):40-45.

Λέξεις	κλειδιά: καρκίνος όρχεως, υπολειμματική νόσος, χημειοθεραπεία
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ΠαΡΟυΣιαΣΗ ΠΕΡιΣΤαΤικΟυ

Έφηβος ηλικίας 17 ετών, μαθητής της δευτέρας 
τάξης του Λυκείου και αθλητής σε τοπική ομάδα 
μπάσκετ παρουσίασε τον Φεβρουάριο του 2008 
οσφυαλγία που επιτείνονταν με τις κινήσεις. Η συ-
μπτωματολογία απεδόθη σε καταπόνιση του μυο-
σκελετικού συστήματος λόγω της άθλησης και του 
συστήθηκε ανάπαυση, αποχή για κάποιο διάστημα 
των αθλητικών του υποχρεώσεων και έναρξη θε-
ραπείας με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη από το 
στόμα και σε ενέσιμη μορφή. Λόγω επιδείνωσης του 
άλγους ο ασθενής ξεκίνησε φυσιοθεραπεία, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα. Το ίδιο διάστημα, ακτινογραφία 
θώρακος που έγινε για την έκδοση πιστοποιητικού 
υγείας γνωματεύτηκε ως αρνητική (εικόνα 1α). Στα-
διακά και μέσα σε περίοδο ενός μηνός ο νεαρός 
εμφάνισε προοδευτικά επιδεινούμενη δύσπνοια 
προσπαθείας, ανορεξία, απώλεια βάρους και έντονη 
καταβολή.

Τον Μάιο του 2008 ο νεαρός προσήλθε στα 
επείγοντα Νοσοκομείου των Αθηνών. Από τη φυ-
σική εξέταση είχε ταχύπνοια (18 αναπνοές/λεπτό) 
και ταχυκαρδία (90 σφύξεις/λεπτό) με φυσιολογικό 
αναπνευστικό ψιθύρισμα και λοιπά συστήματα κατά 
φύση. Η ακτινογραφία θώρακος ανέδειξε πολλαπλές 
οζώδεις σκιάσεις στους πνεύμονες άμφω, κυρίως αρι-
στερά (εικόνα 1β). Τα αέρια αίματος ήταν (FiΟ2:21%): 
sO2 =99% PΗ 7,48 pO2 97mmHg, pCO2 32mmHg, 
HCO3- :18 mmol/L. Τα σημαντικότερα παθολογικά 
εργαστηριακά ευρήματα από τη μετέπειτα διερεύ-
νηση είναι: WBC=14.300/μl ΤΚΕ=23, CRP=4 mg%, 
sGOT=59U/lt, sGPT=74U/lt, LDH=1.324U/lt, β-hCG: 
>225.000, aFP: 625

Με τη λήψη ενός πιο προσεκτικού ιστορικού ο νεα-

ρός ανέφερε στους θεράποντες ιατρούς μια ανώδυνη 
διόγκωση στον αριστερό όρχι που επιβεβαιώθηκε 
και με τη φυσική εξέταση και τον υπέρηχο οσχέου. Ο 
λοιπός απεικονιστικός έλεγχος με αξονική τομογραφία 
θώρακος και άνω-κάτω κοιλίας αποκάλυψε την ύπαρ-
ξη ευμεγέθους παραορτικής λεμφαδενοπάθειας και 
πολλαπλών ηπατικών μεταστάσεων και επιβεβαίωσε 
την ύπαρξη εκτεταμένης μεταστατικής νόσου στον 
πνεύμονα (εικόνες 2α-2γ). Ο ασθενής υπεβλήθη σε 
ορχεκτομή και η ιστολογική έκθεση ανέφερε κακόηθες 
τεράτωμα με συνύπαξη εμβρυϊκού καρκινώματος. 
Ακολούθως ο ασθενής παραπέμφθηκε στο κέντρο 
μας για περαιτέρω αντιμετώπιση. 

Η εκτίμηση της έκτασης της νόσου συμπληρώθηκε 
με αξονική τομογραφία εγκεφάλου, η οποία ήταν αρ-
νητική. Έλαβε τέσσερις κύκλους ΙΒΕΡ (ιφωσφαμίδη, 
μπλεομυκίνη, ετοποσίδη και σισπλατίνη) με τακτική 
παρακολούθηση του ρυθμού πτώσης των δεικτών 
(πίνακας 1) και αξονικές τομογραφίες μετά τον δεύ-
τερο και τέταρτο κύκλο. Τον πρώτο κύκλο ο ασθενής 
τον έλαβε νοσηλευόμενος λόγω του κινδύνου για 
σύνδρομο λύσης του όγκου και τους υπόλοιπους ως 
εξωτερικός ασθενής.

Ένα μήνα μετά το τέλος της χημειοθεραπείας οι δεί-
κτες ήταν πλέον φυσιολογικοποιηθεί, όμως παρέμενε 
απεικονιστικά υπολειπόμενη νόσος παραορτικά, στο 
ήπαρ και τον πνεύμονα (εικόνες 2δ-2ζ). Ακολούθησε 
χειρουργική εξαίρεση των βλαβών παραορτικά και 
στο ήπαρ. Η ιστολογική εξέταση του χειρουργικού Εικόνα	1α.

Εικόνα	1β.
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παρασκευάσματος έδειξε μόνο νεκρωμένο ιστό. Σε 
δεύτερο χρόνο έγινε εκτομή των μεγαλύτερων εστιών 
στον δεξιό πνεύμονα, στον οποίο υπήρχαν οι πε-
ρισσότερες εντοπίσεις. Η ιστολογική εξέταση όλων 
των δειγμάτων ανέφερε και πάλι την ύπαρξη μόνο 
νεκρωμένου ιστού.

ΣυΖΗΤΗΣΗ-βιβΛιΟγΡαΦικΗ αΝαΣκΟΠΗΣΗ

Η περίπτωση που περιγράψαμε αποτελεί μια 
σπάνια, αλλά δυνητικά θανατηφόρο εκδήλωση του καρ-
κίνου του όρχεως, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί 
επιτυχώς με την ενδεικνυόμενη θεραπεία. Για τον λόγο 
αυτό η συζήτηση που ακολουθεί θα τονίσει τα βασικά 
σημεία που σχετίζονται με την ακριβή σταδιοποίηση 
και την επιλογή των θεραπευτικών χειρισμών.

Στρωματοποίηση του κινδύνου υποτροπής

Λόγω της ύπαρξης ηπατικών μεταστάσεων και 
τιμής β-χοριακής γοναδοτροπίνης>50000 U/ml ο 
ασθενής μας ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου. 
Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται μόνο μη σεμινω-
ματώδεις όγκοι (ποσοστό 15-20% του συνόλου) και 
όπως αναφέρθηκε, η πρόγνωσή τους είναι δυσμενής. 
Ο συγκεκριμένος ασθενής ανήκει σε μια υποομάδα με 
ακόμη χειρότερη πρόγνωση, η οποία χαρακτηρίζεται 
από την καθ’ υπεροχή ύπαρξη του χοριοκαρκινώματος, 
πνευμονικές μεταστάσεις και ιδιαίτερα υψηλές τιμές 
β-χοριακής γοναδοτροπίνης2. Η εμφάνιση αυτή είναι 
σπάνια (περίπου 5% επί του συνόλου των μεταστατι-
κών όγκων των όρχεως), αλλά πρέπει να αναγνωρίζε-
ται έγκαιρα γιατί μπορεί να επιπλακεί με το σύνδρομο 
του χοριοκαρκινώματος. Αυτό χαρακτηρίζεται από 
ραγδαία επιδείνωση ζωτικών λειτουργιών αλλά και 
υψηλό ποσοστό σοβαρών επιπλοκών κατά την έναρξη 
της θεραπείας, όπως πνευμονικής αιμορραγίας και 
σύνδρομο λύσης του όγκου. 

Για τους παραπάνω λόγους ασθενείς με χαρακτη-
ριστικά που περιγράψαμε χρήζει επείγουσας θερα-
πευτικής αντιμετώπισης με ιδιαίτερη προσοχή. 

Μάλιστα, επειδή η διάγνωσή του μπορεί να τεθεί 
με βάση τη φυσική εξέταση (μάζα όρχεως), την ακτι-
νογραφία θώρακος (οζώδεις σκιάσεις) και τα υψηλά 

Εικόνα	2α.

Εικόνα	2β.

Εικόνα	2γ.

Πίνακας	1.	Τιμές δεικτών ασθενούς κατά την διάρκεια της 
χημειοθεραπείας

19/5/08 9/6/08 30/6/08 21/7/08 18/8/08

bHCG 
(<10)

349600 3310 114 19 6.7

aFP (<10) 1078 164 12 7 1.7
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επίπεδα της β-χοριακής γοναδοτροπίνης σε έναν 
νέο άνδρα, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
ιστολογικής τεκμηρίωσης η έναρξη χημειοθεραπείας 

Εικόνα	2δ.

Εικόνα	2ε.

Εικόνα	2ζ.

μπορεί να προηγηθεί της ορχεκτομής. Η ορχεκτο-
μή μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο μετά το τέλος 
των χημειοθεραπειών, ενώ η βιοψία του όρχεος δεν 
συνιστάται λόγω του υψηλού κινδύνου διασποράς 
του όγκου στο όσχεο. Επίσης οι περιπτώσεις που 
περιγράψαμε σχετίζονται με υψηλή πιθανότητα συ-
νύπαρξης εγκεφαλικών μεταστάσεων και η πλήρης 
προ θεραπείας σταδιοποίηση, συμπεριλαμβάνει και 
την αξονική τομογραφία εγκεφάλου.

θεραπευτική αντιμετώπιση

Η άμεση και επιθετική θεραπεία του νεοπλάσμα-
τος είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες 
που επηρεάζουν την πρόγνωση. Όπως σε όλες τις 
περιπτώσεις των μεταστατικών μη σεμινωματωδών 
όγκων, η θεραπεία εκλογής είναι η χημειοθεραπεία. 
Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, 4 κύκλοι με τον συν-
δυασμό μπλεομυκίνης, ετοποσίδης και σισπλατίνης 
αποτελούν την θεραπεία εκλογής σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου3. Όμως, όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέ-
σματα της θεραπείας αυτής δεν είναι ικανοποιητικά, 
αφού οι περισσότεροι ασθενείς υποτροπιάζουν. Έτσι, 
η κλινική έρευνα έχει επικεντρωθεί στην βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας αυτού του συνδυασμού. 
Μία προσέγγιση είναι η προσθήκη άλλων παραγό-
ντων με αποδεδειγμένη δραστικότητα στην νόσο. 
Στην περίπτωσή μας επιλέχθηκε η ιφωσφαμίδη, η 
οποία συμπεριλαμβάνεται στις θεραπείες εκλογής 
για ασθενείς που υποτροπιάζουν μετά από πρώτης 
γραμμής θεραπεία4. Στις πρώτες θεραπείες λόγω του 
μεγάλου φορτίου της νόσου πρέπει να λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα για την απόφυγή και αντιμετώπιση 
του συνδρόμου λύσης του όγκου, το οποίο μπορεί 
να επιπλέξει το σύνδρομο του χοριοκαρκινώματος. 
Για τον λόγο αυτό, ο ασθενής μας έλαβε την πρώτη 
θεραπεία του νοσηλευόμενος, ώστε να έχει την κα-
τάλληλη ενυδάτωση και παρακολούθηση. 

Η ανταπόκριση της νόσου παρακολουθείται με 
προσδιορισμό των δεικτών και την ελάττωση των 
διαστάσεων των εστιών της νόσου. Προβλεπτικός 
παράγοντας της ανταπόκρισης στη θεραπεία είναι 
ο ρυθμός πτώσης των δεικτών που πρέπει να ακο-
λουθεί το χρόνο ημίσειας ζωής τους (7-10 ημέρες για 
την aFP και 2 ημέρες για την β-hCG), για αυτό και 
πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά. Θα πρέπει να 
τονισθεί ότι παροδική αύξηση των τιμών λόγω της 
καταστροφής του όγκου και της απελευθέρωσης των 
μορίων αυτών στην κυκλοφορία μπορεί να έχουμε στις 
πρώτες μετρήσεις μετά την πρώτη θεραπεία, χωρίς 
αυτό να σημαίνει επιβάρυνση της πρόγνωσης. Σε 
περιπτώσεις πολύ υψηλών αρχικών τιμών δεικτών 
(συνήθως β-hCG) οι δείκτες μπορεί να μειωθούν 
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αλλά να μη γίνουν απόλυτα φυσιολογικοί (κατάσταση 
plateau). Το χρονικό διάστημα που μπορούμε να 
αναμένουμε τη σταθεροποίηση των δεικτών είναι 
από 4 -12 εβδομάδες μετά το τέλος της χημειοθε-
ραπείας. Αν δεν υπάρξει μεταβολή ο ασθενής θα 
αντιμετωπισθεί ως επί φυσιολογικών τιμών, αφού 
φαίνεται ότι η πλειοψηφία των ασθενών αυτών δεν 
θα υποτροπιάσει5. Αν υπάρξει αύξηση θα πρέπει να 
γίνει θεραπεία διάσωσης. 

αντιμετώπιση μετά το πέρας της χημειοθεραπείας

Φυσιολογικά επίπεδα δεικτών και παραμονή 
απεικονιστικών ευρημάτων θα πρέπει θεωρητικά να 
οδηγεί τον ασθενή στο χειρουργείο προκειμένου οι 
υπολειπόμενες μάζες να αφαιρούνται (πίνακας 2). 
Σε περιπτώσεις, όμως, πολλαπλών μαζών στο ίδιο 
όργανο η εντοπίσεων σε διάφορα όργανα ο κίνδυνος 

επιπλοκών κατά την διάρκεια η μετά την επέμβαση 
αυξάνεται και οι αποφάσεις εξατομικεύονται. Για την 
λήψη αυτών των αποφάσεων είναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε τα παρακάτω δεδομένα 

α. Οπισθοπεριτοναικές μάζες

Αποτελούν την συχνότερη εντόπιση. Ιστολογικά στο 
50% των περιπτώσεων θα πρόκειται για νεκρωμένο 
ιστό, στο 35% για ώριμο τεράτωμα, εφόσον υπήρχε 
στοιχείο τερατώματος στην αρχική ιστολογική και μόνο 
στο 15% θα είναι νόσος. Στους μη σεμινωματώδεις 
όγκους δεν υπάρχει απεικονιστική μέθοδος (συμπε-
ριλαμβανομένου του ΡΕΤ scan) που να μπορεί να 
συμβάλει στην περαιτέρω επιλογή ασθενών για χει-
ρουργική εξαίρεση. Συνεπώς η μόνη επιλογή για τους 
ασθενείς αυτούς είναι η χειρουργική αφαίρεση όλων 
των υπολειπόμενων μαζών για λόγους διαγνωστικούς 

Πίνακας	2.	Αντιμετώπιση υπολειματικής νόσου μετά από χημειοθεραπεία
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αλλά και θεραπευτικούς στο 50%, όπως αναφέρθηκε. 
Η αφαίρεση του ώριμου τερατώματος είναι απαραίτητη 
γιατί αν και καλοήθης όγκος μπορεί να οδηγήσει στο 
growing teratoma syndrome προκαλώντας πιεστικά 
φαινόμενα σε παρακείμενα όργανα και ιστούς.

β. Άλλες εντοπίσεις

Συνήθως οι εντοπίσεις αυτές συνυπάρχουν με 
οπισθοπεριτοναικές μάζες. Εάν ο κύριος όγκος της 
νόσου εντοπίζεται κυρίως οπισθοπεριτοναϊκά και 
είναι νεκρωτικός, τότε μικρές 1-1.5εκ. αλλοιώσεις 
σε άλλα όργανα μπορεί να μην αφαιρεθούν αλλά να 
τεθούν υπό παρακολούθηση. Μεγαλύτερες μάζες, 
όμως, πρέπει να αφαιρούνται, γιατί το αποτέλεσμα 
της ιστολογικής εξέτασης των οπισθοπεριτοναικών 
μαζών δεν έχει υψηλή προβλεπτική αξία για άλλες 
εντοπίσεις. Σε περιπτωση πολλαπλών πνευμονι-
κών μεταστάσεων άμφω μπορούν να αφαιρεθούν 
αρχικά μόνο ετερόπλευρα. Εαν ανευρεθεί σ΄ αυτές 
νέκρωση, οι βλάβες στον άλλο πνεύμονα μπορούν 
να τεθούν σε τακτική παρακολούθηση, αφού υπάρχει 
σημαντική πιθανότητα να είναι επίσης νεκρωτικές. 
Με την επίτευξη της πλήρους αφαίρεσης όλων, κατά 
το δυνατόν, αλλοιώσεων ο ασθενής τίθεται υπό πα-
ρακολούθηση στην περίπτωση 1) της νέκρωσης  
2) του τερατώματος και 3) της ύπαρξης <10% καρκι-

νικών κυττάρων στη αφαιρεθείσα μάζα. Αναδρομικές 
μελέτες έδειξαν ότι η επικουρική θεραπεία βελτιώνει 
την επιβίωση ελεύθερης νόσου αλλά όχι τη συνολική 
επιβίωση. Αν το ποσοστό των καρκινικών κυττάρων 
είναι >10% τότε ακολουθεί θεραπεία με 2 κύκλους 
της ίδιας θεραπείας, αν και υπάρχουν απόψεις ότι 
λόγω της μερικής ανθεκτικότητας της νόσου μπορεί 
να εφαρμοσθεί και σχήμα με διαφορετικούς παράγο-
ντες, όπως οι συνδυασμοί VIP (ετοποσίδη, ιφωσφα-
μίδη, σισπλατίνη) η ΤIP (πακλιταξέλη, ιφωσφαμίδη, 
σισπλατίνη).

Συμπερασματικά, η επίμονη οσφυαλγία σε νεαρούς 
άνδρες, κυρίως όταν δεν υπάρχει προφανής αιτία, θα 
πρέπει να κινητοποιεί διαδικασίες προς τον αποκλεισμό 
σοβαρών καταστάσεων όπως η κακοήθης παραορτική 
λεμφαδενοπάθεια. Στην περίπτωση του καρκίνου του 
όρχεως ένα απλό τεστ κύησης στα ούρα του ασθενούς 
μπορεί να θέσει τη διάγνωση. Η ορχεκτομή μπορεί να 
αναβληθεί στην περίπτωση ύπαρξης απειλητικής για 
τη ζωή μεταστατικής νόσου γιατί η έγκαιρη διάγνωση 
και η άμεση έναρξη θεραπείας μπορεί να καθορίσει 
την δυνατότητα ίασης των ασθενών αυτών. Τέσσερις 
κύκλοι χημειοθεραπείας βασισμένη στην πλατίνη είναι 
η προτεινόμενη θεραπεία. Η περαιτέρω αντιμετώπιση 
καθορίζεται από τις τιμές των καρκινικών δεικτών και 
την ύπαρξη υπολειμματικής νόσου που αντιμετωπίζεται 
διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά, επί φυσιολογικών 
δεικτών, χειρουργικά.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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fulminant, life threatening metastatic testicular cancer. Emphasis on therapeutic 
approach.
A 17-year old man with rapidly advancing high-risk metastatic NsGCT of the testicle, presenting with 
lumbar pain, dyspnoea on exertion, anorexia and weight loss, was managed with IBEP chemotherapy. 
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ασθενείς με τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο καρκίνο 
παγκρέατος, έχουν δώσει πτωχά αποτελέσματα, με 
διάμεση επιβίωση που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. 
Ήδη στο πρώτο μέρος της ανασκόπησης φάνηκε οτι ο 
κύριος λόγος που δεν επιτρέπει την εξαγωγή σαφών 
συμπερασμάτων για τη θέση της ακτινοθεραπείας 
στην αντιμετώπιση ασθενών με τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο πακρέατος είναι τα μεθοδολογικά προβλήματα 
των κλινικών μελετών: ετερογένεια στα κριτήρια επι-
λογής των ασθενών, στη χορηγούμενη δόση και στην 
επιλογή της ακτινοθεραπευτικής τεχνικής. Θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι οι κλινικές μελέτες που βρίσκονται 

Εισαγωγή

Οι μέχρι τώρα θεραπευτικές μας επιλογές στους 

Η θέση της ακτινοθεραπείας  
στην αντιμετώπιση ασθενών  
με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος 
ΜΕΡΟΣ β’ ΣυΝδυαΣΜΕΝΗ ακΤιΝΟ-ΧΗΜΕιΟ θΕΡαΠΕια

Δ. Καρδαμάκης1, Β. Βασιλείου2, Δ. Σπυροπούλου3, Ε. Μπριασούλης4,5

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος έχει τη χειρότερη πρόγνωση από όλους τους όγκους του γα-
στρεντερικού συστήματος. Ιδιαίτερα, η επιβίωση των ασθενών με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό 
καρκίνο παγκρέατος παραμένει εξαιρετικά χαμηλή παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί στη γνώση 
της βιολογίας του όγκου, τη διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία. Επικρατούσα άποψη στη σύγχρονη 
ογκολογία είναι ότι οι ασθενείς με ανεγχείρητο ή μεταστατικό καρκίνο παγκρέατος θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε χημειοθεραπεία και αναλόγως των συμπτωμάτων και των ενδείξεων και σε ακτινοθερα-
πεία. Στην τοπικά προχωρημένη νόσο δεν έχουμε ακόμα ορίσει το ιδανικό χημειο-ακτινοθεραπευτικό 
σχήμα, αλλά ελπίζουμε ότι η χρήση νέων ακτινοθεραπευτικών τεχνικών/μεθόδων και στοχευμένων 
θεραπειών θα δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οι προκλήσεις για την κλινική έρευνα στο χώρο 
αυτό εξακολουθούν να είναι πολλές, μια που οι μέχρι τώρα κλινικές μελέτες έχουν δώσει πτωχά και 
πολλές φορές αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σκοπός αυτής της ανασκόπησης είναι να βοηθηθεί ο 
ογκολόγος, και ιδιαίτερα ο ακτινοθεραπευτής, στη λήψη της σωστής θεραπευτικής απόφασης όταν 
καλείται να αντιμετωπίσει ασθενείς με ανεγχείρητο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος 
στην καθημέρα κλινική πράξη. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2009, 8 (1-2):46-54.

Λέξεις-κλειδιά: καρκίνος παγκρέατος, τοπικά προχωρημένος, ανεγχείρητος, ακτινοθεραπεία, χη-
μειοθεραπεία
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σε εξέλιξη θα βοηθήσουν ώστε οι νέες θεραπείες να 
επηρεάσουν θετικά την επιβίωση των ασθενών, με 
λιγότερες οξείες ή απώτερες παρενέργειες1.

Πρόσφατη δημοσίευση από ελληνική ερευνητι-
κή ομάδα προσδιορίζει πιθανούς προγνωστικούς 
παράγοντες σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο, 
ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος. Αναλύθηκαν δεδο-
μένα από 215 ασθενείς. Η διάμεση επιβίωση σε αυτή 
την ομάδα ήταν 29 εβδομάδες (περίπου 7 μήνες). 
Πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι 10 παράγοντες 
που είχαν ανεξάρτητη επίδραση στην επιβίωση: θέση 
του όγκου, μετάσταση, φυσική κατάσταση, ίκτερος, 
απώλεια βάρους, C reactive protein, δείκτες CEA 
και CA 19-9, ανακουφιστική χειρουργική και χημειο-
θεραπεία. Φάνηκε δηλ. ότι η θεραπεία σχετίζεται με 
αυξημένη επιβίωση, γεγονός που τεκμηριώνει οτι όλοι 
οι ασθενείς με καλή φυσική κατάσταση θα πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε αυτές τις θεραπείες2.

Στο δεύτερο μέρος της ανασκόπησης θα αναφερ-
θούμε ιδιαίτερα στις μελέτες συνδυασμένης χημειο-
ακτινοθεραπείας, μια που αρκετά δεδομένα αποδει-
κνύουν ότι η συνδυασμένη χημειο-ακτινο-θεραπεία 
υπερτερεί της ακτινοθεραπείας σαν μονοθεραπεία 
– μια γνώση που θα πρέπει οι ακτινοθεραπευτές να 
γνωρίζουν3,4. 

Ήδη από τη δεκαετία του ’60, ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος υποβαλλόταν σε 
συνδυασμένη χημειο-ακτινο-θεραπεία5,6. Η μελέτη 
όμως που απέδειξε τη σημασία της πολυπαραγοντι-
κής θεραπείας στην αντιμετώπιση αυτών των ασθε-
νών, δημοσιεύθηκε το 1984. 88 ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένο, ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος, 
αντιμετωπίσθηκαν στο Thomas Jefferson University 
Hospital την περίοδο από το 1974 μέχρι το 1981. 
Διαχρονικά, εφαρμόσθηκαν 4 διαδοχικά θεραπευτικά 
σχήματα, με βάση τα θεραπευτικά αποτελέσματα 
του αμέσως προηγούμενου σχήματος. Αρχικά, όλοι 
οι ασθενείς έλαβαν εξωτερική ακτινοθεραπεία. Στη 
συνέχεια προστέθηκε βραχυθεραπεία με κόκκους 

ιωδίου-125, μετά προεγχειρητική ακτινοθεραπεία 
και τέλος, επικουρική χημειοθεραπεία. Η προσθήκη 
της βραχυθεραπείας αύξησε τη πιθανότητα τοπικού 
ελέγχου της νόσου από το 22% στο 81%, αλλά δεν 
επηρέασε την διάμεση επιβίωση που παρέμεινε στους 
7 μήνες. Η προσθήκη της χημειοθεραπείας αύξησε τη 
διάμεση επιβίωση από τους 7 στους 14 μήνες. Τελικά, 
η πολυπαραγοντική θεραπεία αύξησε την επιβίωση 
στους 30 μήνες7. 

Θα αναφερθούμε στις κυριότερες μελέτες συνδυα-
σμένης χημειο-ακτινο-θεραπείας. Παρά το γεγονός ότι 
κάποιες από αυτές είναι τυχαιοποιημένες, είναι αδύνατο 
να συγκριθούν μεταξύ τους λόγω του ότι αναφέρονται 
σε διαφορετικά κριτήρια ένταξης των ασθενών, σε 
διαφορετική τεχνική και δόση ακτινοθεραπείας, καθώς 
και σε διαφορετικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

Συνδυασμός ακτινοθεραπείας με 5-φθοριουρακίλη

Πριν την εμφάνιση της γεμσιταμπίνης (το φάρμακο 
πήρε έγκριση από το FDA των ΗΠΑ το 1996), η 5-
φθοριουρακίλη (5FU) εθεωρείτο το φάρμακο εκλογής 
για τον καρκίνο του παγκρέατος8,9.

Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τις κυριότερες μελέτες 
συνδυασμένης ακτινοθεραπείας με 5FU.

Ιστορικά, η μελέτη που κατοχύρωσε τη συνδυα-
σμένη θεραπεία σε αυτή την ομάδα ασθενών, είναι η 
μελέτη της ομάδας GITsG. Σε αυτήν τυχαιοποιήθηκαν 
194 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο, ανεγχείρητο 
καρκίνο του παγκρέατος σε τρεις ομάδες: «μόνο» 
ακτινοθεραπεία τύπου «διακεκομμένη χορήγηση» 
για συνολική δόση 60 Gy, ακτινοθεραπεία με συνεχή 
χορήγηση (χωρίς διακοπή) δόσης 40 Gy μαζί με 5FU 
και ακτινοθεραπεία τύπου «διακεκομμένη χορήγη-
ση» 60 Gy μαζί με 5FU (500 mg/m2 τις πρώτες 3 
ημέρες της ακτινοθεραπείας). Οι ασθενείς στο τρίτο 
σκέλος της μελέτης έλαβαν χημειοθεραπεία και μετά 
το πέρας της, χημειο-ακτινο-θεραπεία. Το σκέλος 
«μόνο ακτινοθεραπεία» αποσύρθηκε μετά από την 

Πίνακας	1. Μελέτες συνδυασμένης χημειο-ακτινοθεραπείας (5FU)

Πηγή αρ. ασθενών θεραπεία αποτέλεσμα (μήνες)
Haslam (10) 23 ΕΑ+-5FU ΔΕ 7.5

Childs (11) 25 ΕΑ+- 5FU 1ετής 31% vs 12%

Moertel (12) 64 ΕΑ+-5FU ΔΕ 10.4 vs 6.3  
1ετής 25% vs 5%

Earle (13) 87 ΕΑ+-5FU ΔΕ 8  
(ικανθόνη)

Hazel (14) 30 5FU+CCNU ΔΕ 7.3 και 7.8 
vs ΕΑ+5FU

Επεξηγήσεις: ΕΑ Εξωτερική ακτινοθεραπεία, +- Τυχαιοποιημένη, ΔΕ Διάμεση επιβίωση
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αρχική, ενδιάμεση (interim) ανάλυση που έδειξε ότι 
οι άλλες δύο ομάδες των ασθενών που λάμβαναν 
και χημειοθεραπεία, είχαν αυξημένη επιβίωση. Η 
διάμεση επιβίωση των ασθενών που λάμβαναν και 
χημειοθεραπεία ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνης 
των ασθενών που ελάμβαναν μόνο ακτινοθεραπεία 
(p<.01). Συγκεκριμένα, η μονοετής επιβίωση στο 
σκέλος «μόνο ακτινοθεραπεία» ήταν 10%, έναντι 35% 
και 46% για το δεύτερο και τρίτο σκέλος αντίστοιχα. 
Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην ολική επιβίωση 
ή στο χρόνο μέχρι τη πρόοδο της νόσου (time to 
progression) μεταξύ των δύο ομάδων που ελάμβαναν 
συνδυασμένη χημειο-ακτινο-θεραπεία15. 

Βασισμένη στο πνεύμα των μελετών που ανα-
φέρθηκαν, είναι και άλλη μελέτη από την ερευνητική 
ομάδα GITsG, σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο, 
ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος. Σε αυτή, η 5FU 
συγκρίθηκε με τη δοξορουμπικίνη σε 143 ασθενείς 
που τυχαιοποιήθηκαν σε δύο σκέλη με διαφορετικά 
χημειοθεραπευτικά και ακτινοθεραπευτικά σχήματα. 
Οι παρενέργειες ήταν αυξημένες στους ασθενείς που 
έλαβαν δοξορουμπικίνη, ενώ δεν υπήρξαν διαφορές 
στη διάμεση επιβίωση (37 εβδομάδες στην ομάδα 
της 5FU έναντι 33 εβδομάδων στην ομάδα της δο-
ξορουμπικίνης)16.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τυχαιοποιημένη μελέτη 
που περιελάμβανε 31 ασθενείς με τοπικά προχωρη-
μένο, ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος. Οι ασθενείς 
υποβλήθηκαν είτε σε υποστηρικτική αγωγή (15 ασθε-
νείς) είτε σε ακτινοθεραπεία (50.8 Gy) με ταυτόχρονη 
χορήγηση 5FU. Η χημειοθεραπεία συνεχίσθηκε και 
μετά το πέρας της χημειο-ακτινο-θεραπείας. Η διάμεση 
επιβίωση στην ομάδα της συνδυασμένης θεραπείας 
ήταν 13.2 μήνες (έναντι 6.4 μηνών) και η μονοετής 
επιβίωση 53% (έναντι 0%). Επίσης, στατιστικά ση-
μαντικά μειωμένος ήταν και ο χρόνος νοσηλείας των 
ασθενών (ημέρες ανά μήνα επιβίωσης) στους ασθενείς 
που έλαβαν τη συνδυασμένη θεραπεία. Οι ασθενείς 
που έλαβαν χημειο-ακτινο-θεραπεία παρουσίασαν 
σε μικρότερο βαθμό μεταστάσεις στο ήπαρ και στο 
περιτόναιο (31% έναντι 61%)17. 

Την ίδια δεκαετία, μελέτη της Ομάδας ECOG συ-
νέκρινε 5FU (600 mg/m2) με ή χωρίς ακτινοθεραπεία 
(40 Gy), χωρίς να δείξει όφελος για τους ασθενείς που 
έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία. 91 ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένο (ανεγχείρητο) καρκίνο παγκρέατος τυ-
χαιοποιήθηκαν να λάβουν 5FU ή 5FU ταυτόχρονα με 
ακτινοθεραπεία (40 Gy), ακολουθούμενη από επιπλέον 
χημειοθεραπεία. Η διάμεση επιβίωση ήταν για την 
πρώτη ομάδα 8.2 μήνες και για τη δεύτερη 8.3 μήνες. 
Παρενέργειες παρουσίασαν 51% των ασθενών που 
έλαβαν συνδυασμένη θεραπεία18. Η μελέτη αυτή, σε 
αντίθεση με προηγούμενες, δεν έδειξε υπεροχή της 

συνδυασμένης θεραπείας.
Η τελευταία μελέτη από την Ομάδα GIsTG σε 

ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος, 
συνέκρινε στρεπτοζοτοκίνη, μιτομυκίνη-C και 5FU με 
χημειο-ακτινο-θεραπεία (54 Gy μαζί με 5FU). Φάνηκε 
στατιστικά σημαντικό όφελος στη διάμεση επιβίωση 
των ασθενών που έλαβαν συνδυασμένη χημειο-ακτινο-
θεραπεία έναντι μόνο της χημειοθεραπείας (διάμεση 
επιβίωση 9.7 μήνες έναντι 7.4, μονοετής επιβίωση 
41% έναντι 19%)19. 

Αναφερόμαστε ιδιαίτερα σε μικρό αριθμό κλινικών 
μελετών, που βασιζόμενες στα δεδομένα της θερα-
πείας του καρκίνου του ορθού με bolus χορήγηση 
φθοριουρακόλης, συνέκριναν διαφορετικούς τρόπους 
χορήγησης του φαρμάκου σε ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος.

Σε δύο μελέτες η 5FU χορηγήθηκε με συνεχή έγ-
χυση, ταυτόχρονα με την ακτινοθεραπεία, σε ασθενείς 
με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. Στη 
πρώτη μελέτη, 42 ασθενείς έλαβαν ακτινοθεραπεία 
(59.4 Gy) μαζί με συνεχή χορήγηση 5FU (επί 24ώρου 
βάσεως). Όλοι οι ασθενείς έλαβαν το πλήρες σχήμα 
ακτινοθεραπείας. Το 75% των ασθενών παρουσίασε 
μερική ύφεση των συμπτωμάτων, ενώ η διάμεση 
επιβίωση ήταν 9.1 μήνες20 Στη δεύτερη μελέτη, 31 
ασθενείς έλαβαν ακτινοθεραπεία (63 Gy) και 5FU με 
συνεχή χορήγηση τη πρώτη και πέμπτη εβδομάδα 
της ακτινοθεραπείας. Η διάμεση επιβίωση ήταν 15.2 
μήνες, ενώ 74% των περιπτώσεων ανέφεραν πλήρη 
ύφεση του άλγους21. Φαίνεται από τις μελέτες αυτές 
ότι η συνεχής χορήγηση του φαρμάκου υπερτερεί της 
ταχείας έκχυσης.

Μελέτη των Penberthy και συν., προσπάθησε να 
εφαρμόσει διαφορετικό τρόπο χορήγησης της 5FU 
(chronomodulation), με σκοπό να μειώσει το ποσοστό 
και τη βαρύτητα των παρενεργειών, όταν το φάρμακο 
χορηγείται ταυτόχρονα με ακτινοθεραπεία. Μελετήθη-
καν 23 ασθενείς, εκ των οποίων οι 6 έπασχαν από 
ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος. Η δόση ακτινοβολίας 
ήταν 50.4 Gy. Οι 6 αυτοί ασθενείς είχαν διάμεση επιβί-
ωση 13 μήνες. Οι οξείες παρενέργειες ήταν λιγότερες 
(καμία βαθμού 3 ή 4) και οι συγγραφείς προτείνουν 
ότι αυτός ο τρόπος χορήγησης του φαρμάκου να είναι 
κατάλληλος για ηλικιωμένους ασθενείς22. 

Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό η εργασία 
των Wong και συν, που αναφέρεται σε 107 ασθενείς 
με τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα παγκρέατος 
που αντιμετωπίσθηκαν με χημειοθεραπεία (5FU) και 
ακτινοθεραπεία. Η διάμεση επιβίωση δεν διέφερε στα-
τιστικά σημαντικά μεταξύ εκείνων που έλαβαν 30 Gy 
(8 μήνες) και εκείνων που έλαβαν 50.4 Gy (9 μήνες) 
(p=0.64). Αν και η μελέτη δεν ήταν τυχαιοποιημένη, οι 
συγγραφείς συστήνουν σαν κατάλληλη ανακουφιστι-
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κή δόση ακτινοθεραπείας όταν συνδυάζεται με 5FU 
εκείνη των 30 Gy.23.

Πρόσφατες κλινικές μελέτες αναφέρονται στη 
χορήγηση καμπεσιταμπίνης και ακτινοθεραπείας. 
Φαίνεται ότι ο συνδυασμός αυτός έχει λιγότερες πα-
ρενέργειες απο εκείνον της γεμσιταμπίνης με ακτι-
νοθεραπεία24-26. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι ακτινοθεραπεία 
συνδυασμένη με 5FU, αυξάνει την επιβίωση συγκρι-
τικά με την ακτινοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία σαν 
μονοθεραπείες σε αυτούς τους ασθενείς.

Συνδυασμός ακτινοθεραπείας με γεμσιταμπίνη

Η ακτινοευαισθητοποιός δράση και η αποτελεσμα-
τικότητα της γεμσιταμπίνης στην αντιμετώπιση των 
μεταστάσεων σε ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος, 
καθιέρωσαν γρήγορα το φάρμακο αυτό στη θερα-
πέια των ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο 
παγκρέατος27. 

Οι πρώτες μελέτες με γεμσιταμπίνη σε ασθενείς με 
τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο παγκρέ-
ατος έδειξαν μικρή υπεροχή του φαρμάκου αυτού σε 
σύγκριση με την 5FU ως προς τη διάμεση επιβίωση. 
Μετέπειτα τυχαιοποιημένες μελέτες καθιέρωσαν τη 
γεμσιταμπίνη σαν θεραπεία πρώτης γραμμής σε 
ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος προχωρημένων 
σταδίων, με πιο βασικές εκείνες των των Carmichael 
και συν (φάση ΙΙ) και των Burris και συν (φάση ΙΙΙ). Η 
τελευταία έδειξε διάμεση επιβίωση με γεμσιταμπίνη 
5.7 μήνες, έναντι 4.2 μηνών με 5FU28,29.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μελέτη φάσης Ι από το 
Νοσοκομείο M.D. Anderson όπου σε 18 ασθενείς χο-
ρηγήθηκε δόση γεμσιταμπίνης κυμαινόμενη από 350 
mg/m2 έως 500 mg/m2 εβδομαδιαία, με ταυτόχρονη 
ακτινοθεραπεία. Ενώ παρατηρήθηκαν σημαντικές πα-
ρενέργειες, συνολικά 8 ασθενείς παρουσίασαν κάποιου 
βαθμού ανταπόκριση, ενώ ένας ασθενής υποβλήθηκε 

σε ριζική αφαίρεση του όγκου. Η προτεινόμενη δόση 
του φαρμάκου ήταν 350 mg/m2 30.

Στο Συνέδριο AsCO 2008, παρουσιάσθηκαν τα 
αποτελέσματα κλινικής μελέτης που πραγματοποιή-
θηκε από τον Απρίλιο 2003 έως τον Δεκέμβριο 2005, 
οπότε και έκλεισε λόγω του χαμηλού ρυθμού ένταξης 
των ασθενών. Είχε προγραμματισθεί να περιλάβει 316 
ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος, 
και στο διάστημα που προαναφέρθηκε είχαν ενταχθεί 
μόλις 71! Η μελέτη ήταν τυχαιοποιημένη με δύο σκέ-
λη, θεραπεία με ‘μόνο’ γεμσιταμπίνη ή γεμσιταμπίνη 
μαζί με ακτινοθεραπεία (50.4 Gy). Στην ομάδα της 
χημειοθεραπείας η διάμεση επιβίωση ήταν 9.2 μήνες 
και η 2-ετής επιβίωση 12%, ενώ στην ομάδα της συν-
δυασμένης θεραπείας η διάμεση επιβίωση ήταν 11.0 
μήνες και η 2-ετής επιβίωση 12%. Οι παρενέργειες 
ήταν πιο σοβαρές στην ομάδα της συνδυασμένης 
θεραπείας (μυελοτοξικότητα, γαστρεντερικό, κόπωση). 
Παρατηρήθηκε 3πλασιαμός του ποσοστού επιβίωσης 
στα 2 χρόνια37. 

Στην επιθυμία των ερευνητών να καθορίσουν εάν 
η 5FU ή η γεμσιταμπίνη είναι το πιο αποτελεσματικό 
και ασφαλές φάρμακο για να συνδυασθεί με ακτινο-
θεραπεία, πραγματοποιήθηκαν διάφορες μελέτες, με 
αντικρουόμενα όμως αποτελέσματα:

34 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε σύμ-
μορφη ακτινοθεραπεία (50.4-61.2 Gy) με γεμσιταμπίνη 
ή το ίδιο ακτινοθεραπευτικό σχήμα με 5FU. Μετά το 
πέρας της συνδυασμένης θεραπείας, όλοι οι ασθε-
νείς έλαβαν γεμσιταμπίνη μέχρι την επιδείνωση της 
νόσου. Οι ασθενείς που έλαβαν ακτινοθεραπεία μαζί 
με γεμσιταμπίνη είχαν διάμεση επιβίωση 14.5 μήνες 
(έναντι 6.7 μηνών στην ομάδα της 5FU), διάστημα 
μέχρι την πρόοδο της νόσου 7.1 μήνες (έναντι 2.7 
μηνών), ανταπόκριση 50% (έναντι 12%) και έλεγχο του 
πόνου σε ποσοστό ασθενών 39% (έναντι 6%)38. 

Η Ομάδα ECOG πραγματοποίησε μελέτη φάσης 
Ι με 5FU και γεμσιταμπίνη, ταυτόχρονα με εξωτερική 

Πίνακας	2.	Μελέτες συνδυασμένης χημειο-ακτινοθεραπείας (γεμσιταμπίνη)

Πηγή Αρ. ασθενών Θεραπεία Αποτέλεσμα (μήνες)

Maemura (30) 35 ΕΑ+ΓΕΜ ΔΕ 11.3-12.9

ΑΚΘ: κλασσική vs υπερκλασματοποιημένη 2ετής 17.6%-18.8%

Blackstock (CALGB)
(31, 32)

43 ΕΑ+ΓΕΜ ΔΕ 8.2

MacGinn (33)
ΑΚΘ με δόση από 24 – 42 
Gy

34 ΕΑ+ΓΕΜ ΔΕ 11.6

Murphy (35) 77 ΕΑ+ΓΕΜ ΔΕ 11.2

small (36) 41 ΕΑ+ΓΕΜ 1ετής 73%

Επεξηγήσεις: ΕΑ Εξωτερική ακτινοθεραπεία, ΓΕΜ Γεμσιταμπίνη, ΔΕ Διάμεση επιβίωση
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ακτινοθεραπεία. 7 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο του παγκρέατος έλαβαν ακτινοθεραπεία με 
δόση 59.4 Gy, ταυτόχρονα με σταθερή δόση 5FU και 
κυμαινόμενη δόση γεμσιταμπίνης. Οι παρενέργειες 
που καταγράφηκαν ήταν σοβαρές και οι ερευνητές 
συμπέραναν ότι αυτός ο φαρμακευτικός συνδυασμός 
δεν ήταν συμβατός με ακτινοθεραπεία και δεν συνι-
στούσαν τη πραγματοποίηση μελέτης φάσης ΙΙ39. Σε 
αντίθεση με αυτή, άλλη μελέτη με 32 ασθενείς με τοπικά 
προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος έλαβαν ακτινοθε-
ραπεία (45-50 Gy) ταυτόχρονα με χημειοθεραπεία 
(γεμσιταμπίνη 300 mg/m2 και συνεχή χορήγηση 5FU 
350 mg/m2). Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, 7 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση του 
όγκου. Η διάμεση επιβίωση των ασθενών ήταν 13.6 
μήνες. Οι παρενέργειες βαθμού 3 και 4 ήταν κυρίως 
από το αιμοποιητικό. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν 
ότι ο χημειοθεραπευτικός αυτός συνδυασμός είναι 
ασφαλής μαζί με ακτινοθεραπεία40. 

Ομάδα από το M.D. Anderson εξέτασε αναδρομικά 
τη βάση δεδομένων 114 ασθενών με τοπικά προχω-
ρημένη νόσο. 61 ασθενείς έλαβαν 5FU με συνεχή 
χορήγηση και δόση 200 έως 300 mg/m2 μαζί με 
ακτινοθεραπεία (30 – 33 Gy) και 53 ασθενείς έλαβαν 
γεμσιταμπίνη σε δόσεις 250 έως 500 mg/m2 εβδομα-
διαία για 7 κύκλους με την ίδια δόση ακτινοθεραπείας. 
Βρέθηκε ότι οι ασθενείς που έλαβαν γεμσιταμπίνη 
παρουσίασαν αυξημένη τοξικότητα (23% έναντι 2%). 
Στην ομάδα όμως αυτή, 5 ασθενείς υποβλήθηκαν σε 
χειρουργική αφαίρεση σε σύγκριση με 1 ασθενή από 
την ομάδα που έλαβε 5FU και ακτινοθεραπεία. Η διά-
μεση επιβίωση δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά στις 
δύο ομάδες (11 μήνες έναντι 9 μήνες), όπως επίσης 
δεν διέφερε στατιστικά και η μονοετής επιβίωση (42% 
στην ομάδα της γεμσιταμπίνης έναντι 28% στην ομάδα 
της 5FU). Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι λόγω του μικρού θεραπευτικού παραθύρου και 
λόγω της τοξικότητας, η γεμσιταμπίνη δεν υπερέχει 
της 5FU όταν συνδυάζεται με ακτινοθεραπεία41. 

Συνδυασμός ακτινοθεραπείας με άλλα 
«κλασσικά» ή «νεώτερα» χημειοθεραπευτικά

Η ομάδα southwest Oncology Group (sWOG) 
δημοσίευσε το 1980 τυχαιοποιημένη μελέτη με 69 
ασθενείς που έλαβαν μεθυλ-CCNU και 5FU με ή χωρίς 
τεστολακτόνη σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία (60 
Gy). Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην 
επιβίωση μεταξύ των ομάδων, ενώ η τοξικότητα που 
αναφέρθηκε αφορούσε το 87% των ασθενών ως προς 
τη μυελοτοξικότητα και 23% των ασθενών ως προς 
την τοξικότητα από το γαστρεντερικό42. 

Σε άλλη μελέτη φάσης Ι μελετήθηκε η αποτελε-
σματικότητα και ασφάλεια της χορήγησης του συν-
δυασμού γεμσιταμπίνης και μιτομυκίνης–C μαζί με 
ακτινοθεραπεία (45 Gy). Μελετήθηκαν 15 ασθενείς με 
τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. Η διάμεση 
επιβίωση ήταν 8.3 μήνες και η μονοετής επιβίωση 
13.3%. Οι παρενέργειες που παρατηρήθηκαν σε δόση 
γεμσιταμπίνης 160 mg/m2 ήταν από το αιμοποιητικό 
και το γαστρενετερικό. Οι συγγραφείς συμπεραίνουν 
ότι ο συνδυασμός αυτός είναι ασφαλής για τον τοπικό 
έλεγχο της νόσου, αλλά δεν είναι αποτελεσματικός για 
τη πρόληψη των μεταστάσεων43. 

Η μελέτη RTOG 9812 μελέτησε το συνδυασμό 
πακλιταξέλης με ακτινοθεραπεία. Η πακλιταξέλη συγ-
χρονίζει τα κύτταρα στη φάση G2/M του κυτταρικού 
κύκλου, που θεωρείται ακτινοευαίσθητη. Μελέτη φάσης 
Ι καθόρισε τη μέγιστη ανεκτή δόση πακλιταξέλης στα 
50 mg/m2 ανά εβδομάδα και της ακτινοθεραπείας 50 
Gy. Σε μελέτη φάσης ΙΙ από την ίδια Ομάδα, μελετή-
θηκαν 122 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο 
παγκρέατος. Η ολική ανταπόκριση ήταν 33%, με 7% 
πλήρεις ανταποκρίσεις. Η διάμεση επιβίωση ήταν 11.3 
μήνες και η μονοετής επιβίωση 43.1%. Παρενέργειες 
βαθμού 3 και 4 από το γαστρεντερικό δεν υπερέβησαν 
το 10%. 3 ασθενείς υποβλήθηκαν τελικά σε χειρουργική 
αφαίρεση του όγκου. Συγκρινόμενα τα αποτελέσματα 
αυτά με εκείνα της χημειοθεραπείας με 5-φθοριουρα-
κίλης και ακτινοθεραπείας, υπερέχουν44.

Σε 47 ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος 
χορηγήθηκε ακτινοθεραπεία (45 Gy) με ταυτόχρονη 
χορήγηση 3 διαφορετικών πρωτοκόλλων χημειοθερα-
πείας, που περιελάμβαναν συνδυασμούς 5FU, σισπλα-
τίνας, πακλιταξέλης, δοσεταξέλης και γεμσιταμπίνης. Η 
μελέτη ήταν στα πλαίσια προεγχειρητικής θεραπείας. 
Τελικά, 9 ασθενείς υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαί-
ρεση, ενώ η διάμεση επιβίωση για τους ασθενείς με 
ανεγχείρητους όγκους ήταν 10 μήνες45. 

Μελέτη από την Mayo Clinic χορήγησε γεμσιτα-
μπίνη και σισπλατίνα δύο φορές την εβδομάδα για 
3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας 
(50.4 Gy σε 28 συνεδρίες). Λόγω των παρενεργειών 
από το γαστρενετερικό, η προτεινόμενη δόση της γε-
μσιταμπίνης ήταν 300 mg/m2 και της σισπλατίνης 10 
mg/m246. Άλλη μελέτη δοκίμασε τα φάρμακα αυτά σε 
συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία σε αυστηρό πλαίσιο 
χορήγησης: γεμσιταμπίνη (ημέρες 2, 5, 26, και 33) και 
σισπλατίνη (ημέρες 1-5 και 29-33). Οι προτεινόμενες 
δόσεις για μελέτες φάσης ΙΙ ήταν για τη σισπλατίνη 
20 mg/m2 και για τη γεμσιταμπίνη 300 mg/m2. 10 
από τους 30 ασθενείς παρουσίασαν ανταποκρίσεις 
που τους επέτρεψαν να υποβληθούν σε χειρουργική 
επέμβαση και επιπλεον, σε 9 από αυτούς τους ασθε-
νείς επιτεύχθηκε επέμβαση «R0»47. 
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Μελέτη φάσης Ι από το Πανεπιστήμιο του Michigan, 
είχε σα σκοπό να ορίσει τη μέγιστη ανεκτή δόση 
σισπλατίνας, όταν χορηγείται ταυτόχρονα με γεμσι-
ταμπίνη και ακτινοθεραπεία (36 Gy). Εντάχθηκαν 
19 ασθενείς, η δόση σισπλατίνας σε επίπεδα 30-40 
mg/m2 ήταν καλά ανεκτή και οι ασθενείς είχαν διάμεση 
επιβίωση 10.7 μηνών. Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι ο 
συνδυασμός γεμσιταμπίνης – ακτινοθεραπείας με νέα 
χημειοθεραπευτικά θα πρέπει να μελετηθεί48.

Σε άλλη μελέτη, 114 ασθενείς με τοπικά προχωρη-
μένο καρκίνο παγκρέατος τυχαιοποιήθηκαν να υποβλη-
θούν είτε σε εξωτερική ακτινοθεραπεία 59.4 Gy ή σε 
ακτινοθεραπεία με ταυτόχρονη χημειοθεραπεία με 5FU 
και μιτομυκίνη-C. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
από 104 ασθενείς. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στην 
ολική επιβίωση ή στην διάμεση επιβίωση ελέυθερης 
νόσου: 8.4 μήνες έναντι 7.1 μήνες και 5.1 μήνες έναντι 
5.0 μήνες αντίστοιχα. Οι παρενέργειες ήταν πιο συχνές 
στην ομάδα της συνδυασμένης θεραπείας. Ο συνδυα-
σμός αύξανε τις παρενέργειες, χωρίς να βελτιώνει την 
αποτελεσματικότητα όχι μόνο της 5-φθοριουρακίλης, 
αλλά και της ακτινοθεραπείας49. 

48 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο 
παγκρέατος έλαβαν ακτινοθεραπεία (50.4 Gy) ταυ-
τόχρονα με γεμσιταμπίνη και σισπλατίνη. Η μονοετής 
επιβίωση ήταν 40% για τους 47 ασθενείς, ενώ η 
διάμεση επιβίωση ήταν 10.2 μήνες. Οι παρενέργειες 
ήταν κυρίως από το γαστρεντερικό και το αιμοποιητικό. 
Ο συνδυασμός ακτινοθεραπείας, γεμσιταμπίνης και 
σισπλατίνας ήταν καλά ανεκτός. Τα ποσοστά επιβί-
ωσης ήταν παρόμοια με εκείνα άλλων συνδυασμών 
και έτσι δεν δικαιολογείται περαιτέρω έλεγχος αυτού 
του συνδυασμού50. 

Μελέτη φάσης ΙΙ πραγματοποιήθηκε σε 41 ασθε-
νείς με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος. Οι ασθενείς 
έλαβαν σύμμορφη ακτινοθεραπεία (δόση 54 Gy) με 
ταυτόχρονη χορήγηση συνεχούς χορήγησης 5FU. 
Η γεμσιταμπίνη χορηγήθηκε πριν και μετά την ακτι-
νοθεραπεία. Η διάμεση επιβίωση ήταν 11.7 μήνες 
και η μονοετής και διετής επιβίωση 46.3% και 9.8% 
αντίστοιχα. Παρενέργειες βαθμού 3 παρατηρήθηκαν 
στο 39% των ασθενών και βαθμού 4 στο 9.8% των 
ασθενών. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι αυτός ο συν-
δυασμός είναι ασφαλής και υποσχόμενος και χρήζει 
περαιτέρω μελέτης52. 

Τέλος, αναφερόμαστε σε μελέτη που θίγει το κα-
φάλαιο του συνδυασμού της στοχευμένης βιολογικής 
θεραπείας με την ακτινοθεραπεία. Το πρώτο φάρμακο 
της κατηγορίας αυτής που έχει πάρει έγκριση από το 
FDA το 2006 για τον καρκίνο του παγκρέατος, είναι 
το erlotinib (TarcevaTN), ένας αναστολέας της τυρο-
σινικής κινάσης. Πραγματοποιήθηκε μελέτη φάσης Ι 

με σκοπό να καθορίσει τη μέγιστη ανεκτή δόση του 
φαρμάκου, χορηγούμενο ταυτόχρονα με γεμσιταμπίνη, 
πακλιταξέλη και ακτινοθεραπεία (δόση 50.4 Gy) σε 
ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος. 
17 ασθενείς αναλύθηκαν για παρενέργειες. Η διάμεση 
επιβίωση των 13 ασθενών ήταν 14.0 μήνες και το 46% 
από αυτούς παρουσίασε μερική ανταπόκριση52. 

Συμπεράσματα

Από την παρουσίαση των μέχρι τώρα δεδομένων, 
εξάγονται συμπεράσματα τα οποία είναι χρήσιμα όχι 
μόνο για την καθ’ ημέρα κλινική πράξη, αλλά και για το 
σχεδιασμό νέων θεραπευτικών κλινικών δοκιμών.

Η κύρια κριτική για τις μέχρι σήμερα δημοσιευ-
μένες μελέτες σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο παγκρέατος που αντιμετωπίσθηκαν είτε με 
ακτινοθεραπεία ή συνδυασμένη ακτινο-χημειο-θε-
ραπεία είναι ότι Α) περιλαμβάνουν συνολικά μικρό 
αριθμό ασθενών, που συνεπάγεται ότι τα αποτελέ-
σματά τους δύσκολα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε μελλοντικές μελέτες, Β) διαφέρουν μεταξύ τους 
ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης 
των ασθενών, Γ) έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό 
διάστημα που υπερβαίνει τα 30 χρόνια με αποτέλεσμα 
να μεταβάλλεται τόσο η ακτινοθεραπευτική τεχνική 
όσο και η χημειοθεραπεία. 

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν 
από αυτές τις μελέτες είναι ότι Α) η αποτελεσματική, 
ασφαλής δόση και τεχνική ακτινοθεραπείας δεν έχει 
ακόμα καθορισθεί, Β) σε όλα τα ακτινοθεραπευτικά 
σχήματα που εφαρμόσθηκαν η διάμεση επιβίωση 
των ασθενών ξεπέρασε τους 6 μήνες επιβίωσης της 
χειρουργικής θεραπείας, Γ) η ακτινοθεραπεία έχει 
θέση στην αντιμετώπιση του πόνου, Δ) οι σύγχρονες 
μορφές ακτινοθεραπείας δεν φαίνεται να υπερτερούν 
της κλασσικής σύμμορφης ακτινοθεραπείας, Ε) η 
συνδυασμένη ακτινο-χημειο-θεραπεία υπερτερεί της 
ακτινοθεραπείας, αν και παρουσιάζει αυξημένη συχνό-
τητα και βαρύτητα παρενεργειών, ΣΤ) η συνδυασμένη 
χημειο-ακτινο-θεραπεία δεν προσθέτει σημαντικά 
στην επιβίωση από ότι μόνη της η χημειοθεραπεία, 
Ζ) η εμφάνιση απομεμακρυσμένων μεταστάσεων δεν 
φαίνεται να επηρεάζεται από τη χημειοθεραπεία και Η) 
η γεμσιταμπίνη έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με 
την 5-φθοριουρακίλη. Βασιζόμενοι στις κατευθυντήριες 
γραμμές NCCN [NCCN-Clinical practice guidelines 
in Ongology, http://www.nccn.org] και στην κλινική 
εμπειρία μας προτείνουμε την κλασσική, σύμμορφη 
ακτινοθεραπεία σαν μονοθεραπεία σε ασθενείς με 
τοπικά προχωρημένο καρκίνο παγκρέατος με σκοπό 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς που η 
γενική τους κατάσταση δεν επιτρέπει τη χορήγηση συν-
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δυασμένης ακτινο-χημειο-θεραπείας. Τα διαχρονικά 
και μακροχρόνια αποτελέσματα από την αντιμετώπιση 
των ασθενών με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του 
παγκρέατος παραμένουν πτωχά. Τα τελευταία 40 
χρόνια έχουμε πετύχει ελάχιστη βελτίωση της διά-
μεσης επιβίωσης. Χρειαζόμαστε νέα φάρμακα μαζί 
με σύμμορφες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές. Επίσης 
πρέπει να επιμείνουμε στην έρευνα της βιολογίας 
και ακτινοβιολογίας του καρκίνου του παγκρέατος, 
ώστε τα σύγχρονα φάρμακα της στοχευμένης θερα-
πείας (όπως vascular endothelial growth factor, Ras 
oncogene, epidermal growth factor receptor, matrix 

metalloproteinase) να είναι πράγματι αποδοτικά53. 
Φυσικά, παραμένει επίκαιρο το εύλογο ερώτημα στη 
νόσο αυτή: πόσο εύκολα μπορούμε σαν ογκολόγοι 
να ξεφύγουμε από τη πτωχή εμπειρία του παρελθό-
ντος (φάρμακα και ακτινοθεραπεία), τολμώντας να 
ακολουθήσουμε νέους δρόμους, όπως εκείνους που 
αναφέρονται σε πρόσφατο άρθρο που παρουσιά-
ζει τη θέση της τεχνικής νοημοσύνης στο χειρισμό 
ασθενών με καρκίνο παγκρέατος σε όλες τις φάσεις 
της πάθησης: διαφορική διάγνωση, σταδιοποίηση 
και θεραπεία54.

ΑBSTRACT

D. KARDAMAKIs, V. VAsILEIOU, D. sPYROPOULOU, E. BRIAsOULIs. The role of the 
Radiotherapy in the treatment of patients with inoperable pancreatic cancer. 
Adenocarcinoma of the pancreas is associated with the worst prognosis of all gastrointestinal malig-
nancies. Οverall survival of pancreatic cancer patients with either advanced stage or disseminated 
disease is extremely low despite advances regarding tumor cell biology, diagnosis, chemotherapy 
and radiotherapy. In modern oncology, the dominant opinion is that patients with inoperable or ad-
vanced pancreatic cancer should receive chemotherapy and, based on the symptoms, radiotherapy 
as well. For locally advanced disease the ideal chemo-radiotherapy scheme has not been defined 
yet, but we hope that improvements could be brought about in the near future from the use of new 
radiotherapy tools and targeted therapies. The challenges of clinical research are well reflected by 
the controversies emerging from the available studies and the difficulties experienced by oncologists 
in successfully designing and executing clinical trials. Aim of this review is to provide the radiation 
oncologist with all available data when he is dealing with patients with inoperable or locally advanced 
pancreatic cancer. Forum of Clinical Oncology 8 (1-2):46-54, 2009.
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του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) έχει 
ερευνηθεί εκτεταμένα. Ανήκει στην ίδια οικογένεια 
διαμεμβρανικών υποδοχέων με τους HER2/ erbB-2, 
HER3/ erbB-3, HER4/ erbB-41. Διάφοροι προσδέτες 
(ligands) οδηγούν στην ενεργοποίηση του EGFR, 
όπως ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας (EGF), ο 
TGF-α και οι neuregulins. Μετά τη σύνδεση του εξω-
κυττάριου τμήματος του υποδοχέα με τον προσδέτη, 
ο υποδοχέας υφίσταται ομο- ή ετεροδιμερισμό και 
αυτοφωσφορυλλίωση των ενδοκυττάριων τυροσινικών 
κινασών του. Η αυτοφωσφορυλλίωση του υποδοχέα 
οδηγεί σε ενεργοποίηση ενός καταρράκτη ενδοκυτ-
τάριων ενζυμικών διαδικασιών που οδηγούν τελικά 
σε αύξηση του πολλαπλασιασμού και αναστολή της 
απόπτωσης, σε αυξημένη κυτταρική κινητικότητα και 
τελικά στην εμφάνιση και πρόοδο του καρκίνου. 

Τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδος έχει γίνει 
στη βιολογία του καρκίνου με την αναγνώριση αρκετών 
μοριακών παραγόντων που παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην εμφάνιση και εξέλιξη της νεοπλασματικής νόσου. 
Η επιλεκτική στόχευση των καρκινικών κυττάρων 
με βάση το μοριακό φαινότυπό τους, παρουσιάζει 
σημαντική αντικαρκινική δραστηριότητα, ενώ ταυ-
τόχρονα ελαττώνει τις ανεπιθύμητες ενέργειες της 
χημειοθεραπείας. Μεταξύ των στόχων, ο υποδοχέας 

KRAS μεταλλάξεις και θεραπευτικό αποτέλεσμα:  
Νεότερα δεδομένα
Α. Κωτσάκης, Β. Γεωργούλιας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αναστολή του υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR) αποτελεί μια δραστική 
θεραπευτική επιλογή σε πολλούς τύπους νεοπλασμάτων, με σημαντικά λιγότερη τοξικότητα σε σύ-
γκριση με τη χορήγηση χημειοθεραπείας. Επίσης, ο συνδυασμός χημειοθεραπείας με αντι- EGFR 
παράγοντες έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δραστικός. Παρόλα αυτά, η θεραπεία με αντι- EGFR παράγο-
ντες είναι τελείως αναποτελεσματική σε κάποιους ασθενείς, ενώ και τα ποσοστά ανταπόκρισης σε 
μονοθεραπεία με τους παράγοντες αυτούς κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το γεγονός αυτό 
αναδεικνύει την ανάγκη προσδιορισμού και ταυτοποίησης των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά 
στην αντι- EGFR αγωγή, ώστε να βελτιστοποιηθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα και να επιλεγούν οι 
ασθενείς με τις περισσότερες πιθανότητες ανταπόκρισης στη συγκεκριμένη θεραπεία. Η σημαντική 
πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη βιολογία του καρκίνου έχει οδηγήσει στην ανα-
γνώριση αρκετών μοριακών παραμέτρων που εμπλέκονται στην ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος 
του EGFR με τελικό αποτέλεσμα την εμφάνιση και εξέλιξη της νεοπλασματικής νόσου καθώς επίσης 
και την απάντησή της σε αντι – EGFR θεραπευτικούς χειρισμούς. Οι μεταλλάξεις του KRAs γονιδίου 
και, ενδεχομένως, του BRAF έχουν συνδεθεί με πτωχή ανταπόκριση σε αντί- EGFR θεραπείες. βήμα 
κλινικής Ογκολογίας 2009, 8 (1-2):55-61.

Λέξεις	κλειδιά: Καρκίνος, αντι- EGFR αγωγή, KRAs μεταλλάξεις BRAF μεταλλάξεις.
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Σχήμα	1. Σηματοδοτικό μονοπάτι του RAs16

Αντι-EGFR παράγοντες, είτε με τη μορφή αντι-
σώματος (Cetuximab, Panitumumab) ή με τη μορ-
φή αναστολέων τυροσινικής κινάσης του υποδοχέα 
(Erlotinib, Gefitinib), έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια 
για τη θεραπεία του καρκίνου παχέος εντέρου, του 
μη μικροκυτταρικού καρκινώματος του πνεύμονα, 
του καρκίνου κεφαλής-τραχήλου και του καρκίνου 
παγκρέατος είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυα-
σμό με χημειοθεραπεία-ακτινοθεραπεία. Η χρήση 
των παραγόντων αυτών έχει οδηγήσει σε ουσιαστικό 
κλινικό όφελος2-8.

Παρά το όφελος που έχει δειχθεί με την χρήση των 
αντι-EGFR παραγόντων, τα ποσοστά ανταπόκρισης σε 
μονοθεραπεία με τους παράγοντες αυτούς κυμαίνονται 
στο 10% περίπου8-10. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 
αποδοθεί στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού προσδετών 
του EGFR, στο σχηματισμό ετεροδιμερώντου υποδο-
χέα κατά το διμερισμό του και στην πιθανή αλληλεπί-
δραση με υποδοχείς διαφορετικών οικογενειών (π.χ 
VEGFR). Επίσης, υποστηρίζεται ότι η ενεργοποίηση 
του υποδοχέα μπορεί να έχει διαφορετικά βιολογικά 
αποτελέσματα, όταν αυτή προέρχεται από διαφορετικές 
μεταλλάξεις του. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν 
είναι ξεκάθαρο σε ποιο βαθμό η επιβίωση των καρκι-
νικών κυττάρων εξαρτάται από τον ίδιο τον EGFR ή η 
παρουσία πρόσθετων μοριακών αλλαγών σε κάποιο 
από τα μόρια που ενεργοποιούνται στα σηματοδοτικά 
μονοπάτια που ξεκινούν από αυτόν, με συνέπεια να 
επηρεάζεται τόσο η επιβίωση των κυττάρων όσο και 
η ανάπτυξη πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς αντοχής 
στους αντι-EGFR παράγοντες11. Σε κάθε περίπτωση, 

η ανάγκη προσδιορισμού και ταυτοποίησης των πα-
ραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην θεραπεία με 
αντι-EGFR παράγοντες, έχει ιδιαίτερη σημασία στην 
βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και 
στην επιλογή των ασθενών που εμφανίζουν τις πε-
ρισσότερες πιθανότητες ανταπόκρισης στην θεραπεία 
αυτή. Το KRAs φαίνεται να αποτελεί ένα τέτοιο παρά-
δειγμα12. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, η 
σύνδεση του EGFR με κάποιον προσδέτη του οδηγεί 
στην ενεργοποίηση ενός καταρράκτη ενδοκυττάριων 
ενζυμικών διαδικασιών. Ο καταρράκτης αυτός ξεκινάει 
από τις RAs πρωτεΐνες. Μέχρι σήμερα 4 ισότυποι 
των πρωτεϊνών αυτών (HRAs, KRAs4A, KRAs4B 
και NRAs) έχουν ταυτοποιηθεί. Οι πρωτεΐνες αυτές 
κωδικοποιούνται από τα αντίστοιχα 3 πρωτο-ογκονί-
δια (H-, K-, N-RAs)13,14. Ο μηχανισμός δράσης τους 
φαίνεται στο σχήμα 116. 

Μεταλλάξεις των RAs γονιδίων ενοχοποιούνται για 
την ανάπτυξη διαφόρων καρκίνων, όπως επίσης και 
για την εμφάνιση διαφόρων μη ογκολογικών συνδρό-
μων (σ. Noonan, σ. Leopard, σ. Costello κ.α)17-22. Οι 
πρωτεΐνες αυτές βρίσκονται κυρίως στην εσωτερική 
επιφάνεια της κυτταροπλασματικής μεμβράνης και 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τα τελευταία 
40 χρόνια15. Το τελευταίο διάστημα μια εκτεταμένη 
ερευνητική δραστηριότητα σε ότι αφορά στο KRAs, 
οδήγησε στην διαπίστωση ότι η παρουσία μεταλλάξεών 
του αποτελεί ένα αρνητικό προβλεπτικό παράγοντα 
για τη δράση των διαφόρων αντι-EGFR θεραπειών. 

Μεταλλάξεις του KRAs έχουν διαπιστωθεί στο 
60% του παγκρεατικού καρκίνου, στο 30% περίπου 
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του κολο-ορθικού καρκίνου, στο 15% του ενδομη-
τρικού καρκίνου, στο 10% του τραχηλικού καρκίνου 
και στο 15-30% του μη μικροκυτταρικού καρκίνου 
του πνεύμονα23-25. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
πρόκειται για μεταλλάξεις στα κωδικόνια 12, 13 και 
61 (σπανιότερα) στο εξόνιο 212,26,27. Η παρουσία με-
ταλλάξεων στο KRAs έχει σαν συνέπεια την συνεχή 
ενεργοποίησή του η οποία οδηγεί στην ενεργοποίηση 
των διαφόρων μορίων των σηματοδοτικών μονοπα-
τιών με τελικό αποτέλεσμα την κακοήθη εξαλλαγή 
των κυττάρων αυτών. Οι μεταλλάξεις του KRAs δεν 
συνυπάρχουν με μεταλλάξεις του EGFR ή του RAF, 
δεδομένου ότι με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
σε ένα μονοπάτι μετάδοσης σήματος δεν μπορούν να 
συνυπάρχουν μεταλλάξεις σε περισσότερα του ενός 
επίπεδα (mutually exclusive)28,29. Στον καρκίνο του 
πνεύμονα οι μεταλλάξεις του KRAs έχουν συνδεθεί 
με το κάπνισμα30,31, χωρίς κάτι ανάλογο να έχει επι-
βεβαιωθεί για άλλα νεοπλάσματα. 

Στην ανάλυση της μελέτης BR21 [erlotinib vs βέλ-
τιστη υποστηρικτή θεραπεία (BsC) σε προθεραπευ-
μένους ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονα], οι ασθενείς με μεταλλαγμένο KRAs είχαν 
σημαντικά φτωχότερη ανταπόκριση και σημαντικά μι-
κρότερη επιβίωση απ’ ότι οι ασθενείς με φυσιολογικό 
KRAs (p: 0.03)32. Θα πρέπει να αναφερθούν επίσης και 
τα κάπως ακραία αποτελέσματα της μελέτης TRIBUTE, 
όπου οι ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του 
πνεύμονος που είχαν μεταλλάξεις του KRAs, είχαν 
σημαντικά μικρότερη επιβίωση, όταν αντιμετωπίζονταν 
με χημειοθεραπεία και erlotinib, σε σχέση με χημειο-
θεραπεία μόνο, αφήνοντας έτσι κάποιον υπαινιγμό για 
επιζήμια δράση των αναστολέων τυροσινικής κινάσης 
στους φέροντες KRAs μεταλλάξεις33.

Παρόμοια αποτελέσματα για τον ρόλο των μεταλ-
λάξεων του KRAs σε ασθενείς με μη-μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονα έχουν αναφερθεί και από άλλους 
ερευνητές34-36. Σημαντικό, όμως, ρόλο φαίνεται ότι έχει 
η παρουσία μεταλλάξεων του KRAs και σε ασθενείς 
με κολο-ορθικό καρκίνο. Σε μια πρόσφατη μελέτη 113 
ασθενείς με μεταστατικό κολο-ορθικό καρκίνο ανθεκτικό 
στην ιρινοτεκάνη έλαβαν το αντι-EGFR μονοκλωνικό 
αντίσωμα cetuximab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυ-
ασμό με την ιρινοτεκάνη. 27 από τους 66 ασθενείς 
χωρίς μεταλλάξεις του KRAs ανταποκρίθηκαν στην 
θεραπεία έναντι κανενός από τους 42 ασθενείς που 
είχαν μεταλλάξεις. Επίσης, η μέση επιβίωση ήταν 
αντίστοιχα 43 έναντι 27.3 εβδομάδες (p=0.02)11. Η 
μελέτη αυτή αποτέλεσε το προοίμιο μιας μεγαλύτερης 
μελέτης η οποία συνέκρινε την χορήγηση του αντι-
EGFR μονοκλωνικού αντισώματος Panitumumab 
έναντι BsC  σε προθεραπευμένους ασθενείς με 
κολο-ορθικό καρκίνο. Στην μελέτη αυτή8 ερευνήθηκε 

η παρουσία μεταλλάξεων του KRAs σε δείγμα όγκου 
427 (92%) από 463 ασθενών που εντάχθηκαν στην με-
λέτη. Μεταλλάξεις του KRAs διαπιστώθηκαν στο 43% 
των ασθενών. Η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της 
νόσου (PFs) ήταν 12.3 εβδομάδες για τους ασθενείς 
χωρίς μεταλλάξεις του KRAs έναντι 7.3 εβδομάδων 
για αυτούς που έφεραν μεταλλάξεις (p< 0.0001), ενώ η 
ανταπόκριση ήταν 17% και 0%, αντίστοιχα. Επιπλέον, 
στους ασθενείς που έφεραν μεταλλάξεις του KRAs, 
το κλινικό αποτέλεσμα της χορήγησης Panitumumab 
ήταν ίδιο με αυτό των ασθενών που αντιμετωπίσθηκαν 
με BsC. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν σαφώς ότι 
η παρουσία μεταλλάξεων του KRAs σε ασθενείς με 
κολο-ορθικό καρκίνο αποτελεί ένα παράγοντα που 
οδηγεί σε αντοχή στη θεραπεία με αντισώματα έναντι 
του EGFR. Αντίθετα, η απουσία μεταλλάξεων του 
KRAs, παρ’ ότι συσχετίζεται με αυξημένο ποσοστό 
ανταποκρίσεων στα αντι-EGFR αντισώματα, δεν 
αποτελεί έναν απόλυτο προβλεπτικό παράγοντα. 

Πράγματι, ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, αν και 
δεν φέρει μεταλλάξεις του KRAs δεν ανταποκρίνεται 
στην θεραπεία11. Σε μια πρόσφατη μελέτη μάλιστα4 
συσχετίσθηκε το κλινικό όφελος από τη χορήγηση 
μονοθεραπείας με Cetuximab με την παρουσία μεταλ-
λάξεων του KRAs στον όγκο. Στη μελέτη αυτή, αν και 
υπήρξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ έλλειψης κλινικού 
οφέλους και απουσίας μεταλλάξεων του KRAs (p: 
0.0003), εντούτοις 3 (11%) από τους 27 ασθενείς που 
ανταποκρίθηκαν στην θεραπεία, παρουσίαζαν κάποια 
μετάλλαξη στο γονίδιο KRAs. Από την άλλη μεριά στην 
ίδια μελέτη 26 (49%) από τους 53 ασθενείς που δεν 
ανταποκρίθηκαν είχαν φυσιολογικό γονίδιο KRAs. 
Είναι προφανές με βάση τα δεδομένα αυτά ότι οι με-
ταλλάξεις του KRAs παίζουν σημαντικό ρόλο για την 
επίτευξη του προσδοκώμενου θετικού αποτελέσματος 
από τη θεραπεία με αντι-EGFR παράγοντες, όμως, 
από την άλλη μεριά φαίνεται ότι οι μεταλλάξεις αυτές 
δεν αρκούν για την απόλυτη πρόβλεψη του κλινικού 
αποτελέσματος. Παρ’ όλα αυτά, τα υπάρχοντα δεδο-
μένα θεωρήθηκαν αρκετά από το FDA και το ΕΜΕΑ 
προκειμένου να τροποποιήσουν την έγκριση του 
cetuximab μόνο σε ασθενείς με φυσιολογικό KRAs, 
ενώ πολύ πρόσφατα και το AsCO εξέδωσε οδηγία 
σύμφωνα με την οποία «ασθενείς με μεταστατικό 
κολοορθικό καρκίνο και μεταλλάξεις του KRAs στα 
κωδικόνια 12 ή 13 δεν θα πρέπει να λαμβάνουν θε-
ραπεία με αντι-EGFR αντισώματα»38. 

 Η παραπάνω όμως, παραδοχή είναι υπό κρίση, 
δεδομένου ότι υπάρχουν ερευνητές που υποστηρίζουν 
ότι ναι μεν η μονοθεραπεία με τους παράγοντες αυτούς 
μπορεί να είναι αναποτελεσματική, η συγχορήγησή 
τους, όμως, με άλλους παράγοντες ίσως να τους καθι-
στά δραστικούς. Το 2004 οι Cunningham et al39 ανακοί-
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νωσαν ότι ο συνδυασμός Ιρινοτεκάνης και Cetuximab 
ήταν δραστικός σε ασθενείς με ανθεκτική νόσο στην 
Ιρινοτεκάνη. Μια ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτών 
είναι ότι η ενεργοποίηση του EGFR παίζει σημαντικό 
ρόλο στην επιβίωση όγκων που αντιμετωπίζονται με τη 
χορήγηση χημειοθεραπείας (Chemotherapy- induced 
stress) ή ακτινοβολίας. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε ότι 
η συμπληρωματική θεραπεία με το προφάρμακο της 
5-FU, Tegafur, σε συνδυασμό με Uracil, παρέτεινε 
σημαντικά την επιβίωση μόνο στους ασθενείς που δεν 
έφεραν μεταλλάξεις του EGFR (wt EGFR)40. Επίσης, 
σε μια μελέτη σε πειραματόζωα που έφεραν όγκους με 
μεταλλάξεις του KRAs διαπιστώθηκε ότι τα κύτταρα του 
νεοπλάσματος είχαν μειωμένη ικανότητα απόπτωσης 
σε απάντηση στη χορηγούμενη χημειοθεραπεία41. Τα 
ευρήματα, όμως, αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα 
σε in vivo μελέτες42,43. 

Το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να συζητείται 
ότι μεταλλάξεις σε οποιοδήποτε σημείο του μονο-
πατιού μετάδοσης σήματος μετά την ενεργοποίηση 
του υποδοχέα EGFR καθιστά τη θεραπεία με στόχο 
τον EGFR αναποτελεσματική. Έτσι, μεταλλάξεις 
του PTEN καθιστούν τη θεραπεία με αντι-EGFR μη 
δραστική44. Ένας άλλος πρωτεϊνικός μεσολαβητής 
του μονοπατιού του KRAs, ο BRAF έχει αρχίσει το 
τελευταίο διάστημα να προβάλλεται ως ένας πιθανός 
αρνητικός παράγοντας για τη δράση της αντι-EGFR 
αγωγής. Μεταλλάξεις του BRAF έχουν συσχετισθεί 
με πτωχή ανταπόκριση σε θεραπείες που στοχεύουν 
τον EGFR. Συγκεκριμένα, σε 48 ασθενείς με μετα-
στατικό κολο-ορθικό καρκίνο που υποβάλλονταν σε 
θεραπεία με Cetuximab ή Panitumumab οι 16 έφεραν 
μεταλλάξεις του KRAs (33.3%) και οι 6 (12.5%) BRAF 
μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις του KRAs και του BRAF 
συσχετίσθηκαν αρνητικά με την ανταπόκριση στην 
αντι-EGFR αγωγή, ενώ το ελεύθερο προόδου νόσου 
διάστημα ήταν σημαντικά μικρότερο για τους ασθενείς 
με μεταλλάξεις του KRAs χωρίς, όμως, στατιστικά ση-
μαντική διαφορά για τους ασθενείς με μεταλλάξεις του 
BRAF29. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν σε μια 
πολύ πρόσφατη αναδρομική μελέτη όπου εκτιμήθηκαν 
113 ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο που 
αντιμετωπίζονταν με cetuximab ή panitumumab. 34 
(30%) ασθενείς έφεραν μεταλλάξεις του KRAs, ενώ 
από τους υπόλοιπους 79 χωρίς KRAs μεταλλάξεις, 
οι 11 (13%) εμφάνιζαν μεταλλάξεις του BRAF. Όπως 
αναμενόταν δεν παρατηρήθηκε μετάλλαξη ταυτόχρονα 
του KRAs και του BRAF. Η ανταπόκριση αλλά και η 
συνολική επιβίωση και το ελεύθερο προόδου νόσου 
διάστημα ήταν σημαντικά μικρότερο στους ασθενείς με 
BRAF μεταλλάξεις. Έτσι, οι συγγραφείς της μελέτης 
αυτής συστήνουν την αναζήτηση BRAF μεταλλάξεων 
προ της χορήγησης cetuximab ή panitumumab στο 

κολοορθικό καρκίνωμα45. Τέλος, σε μια πρόσφατη 
αναφορά η υπερέκφραση του ογκογονιδίου MET 
οδηγεί σε ενεργοποίηση του PI3K/AKT μονοπατιού 
ανεξάρτητα από την κατάσταση του EGFR46. Στη 
μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι η αντοχή στο gefitinib 
που ανέπτυσσαν μη-μικροκυτταρικά νεοπλάσμα-
τα του πνεύμονα οφείλονταν στην υπερέκφραση 
(amplification) του MET γονιδίου και ότι η αναστολή 
του επανέφερε την ευαισθησία στο gefitinib

Ένα ερώτημα που έχει προκύψει είναι εάν τα πτωχά 
αποτελέσματα από τη μονοθεραπεία με αντι-EGFR 
αντίσωμα θα μπορούσαν να αποδοθούν στο πιθανά 
διαφορετικό γονιδιακό προφίλ της πρωτοπαθούς βλάβης 
και των δευτεροπαθών εναποθέσεων. Σε μια πρόσφα-
τη μελέτη 48 ασθενών εκτιμήθηκε η πρωτοπαθής και 
η μεταστατική βλάβη για την παρουσία μεταλλάξεων 
του KRAs και του BRAF. Μεταλλάξεις του KRAs δια-
πιστώθηκαν σε 13 (27%) ασθενείς και του BRAF σε 
2 (4%) στην πρωτοπαθή ή μεταστατική βλάβη. Οι 10 
(77%) από τους 13 ασθενείς παρουσίαζαν μεταλλάξεις 
και στις δύο βλάβες. Από τους υπόλοιπους 3 ασθενείς, 
ένας παρουσίαζε μεταλλάξεις μόνο στην πρωτοπαθή 
βλάβη και δύο μόνο στη μεταστατική βλάβη (και οι δύο 
είχαν εξωηπατικές εντοπίσεις). Από τους 2 ασθενείς με 
BRAF μεταλλάξεις, ένας εμφάνιζε μεταλλάξεις και στις 2 
εστίες, ενώ ο άλλος μόνο στην πρωτοπαθή βλάβη47.

Αρκετές, αναφορές έχουν γίνει το τελευταίο διά-
στημα για όγκους που αρχικά ανταποκρίνονται σε 
αντι-EGFR θεραπείες ενώ στη συνέχεια αναπτύσσουν 
αντοχή. Η αντοχή αυτή αποδίδεται σε δευτερογενείς 
γονιδιακές βλάβες που οδηγούν σε σταθερή ενεργο-
ποίηση του RAs/RAF/MAPK29,48,49 ή και του PI3K/AKT50 
μονοπατιού. Οι αναφορές αυτές οδήγησαν στη σκέψη 
της ταυτόχρονης αναστολής του EGFR και του KRAs. 
Διάφοροι αναστολείς των RAs και MAPK πρωτεϊνών 
έχουν αναπτυχθεί51,53 και βρίσκονται υπό κλινική δοκι-
μή. Τα θετικά προκλινικά αποτελέσματα δείχνουν ότι 
σε καρκίνους με μεταλλάξεις του KRAs η ταυτόχρονη 
αναστολή του EGFR και κάποιου μορίου του RAs 
μονοπατιού μπορεί να είναι πιο δραστική από ότι η 
στόχευση του καθενός ξεχωριστά29. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι μετά τον EGFR 
και τον HER2, το KRAs κυρίως, αλλά και το BRAF 
θα αποτελέσουν τους επόμενους βιοδείκτες που θα 
απασχολήσουν το επόμενο διάστημα. Οι ασθενείς με 
μεταλλάξεις του KRAs αλλά και του BRAF φαίνεται 
πως έχουν πολύ λίγες πιθανότητες ανταπόκρισης σε 
μια αντι-EGFR αγωγή. Υπάρχουν ενθαρρυντικά μη-
νύματα σε ότι αφορά στην ταυτόχρονη αναστολή του 
EGFR και κάποιας πρωτεΐνης του RAs μονοπατιού. 
Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών φαίνεται ότι 
θα αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας τα 
επόμενα χρόνια. 
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ΑBSTRACT

A. KOTsAKIs, V. GEORGOULIAs. K-RAS mutations and therapeutic results. Recent 
data. 
Inhibition of epidermal growth factor receptor (EGFR) is considered an active therapeutic approach 
against many neoplasms, with significant less toxicity in comparison with chemotherapy. The combina-
tion of chemotherapy with the anti- EGFR therapeutic agents has also been proved active. However, 
treatment with these agents is effective only in a subset of patients. The need of identification and 
assessment of factors which negatively affect the anti- EGFR therapy comes up, in order to improve 
the therapeutic results and to select the patients who probably can respond to this treatment. Re-
cently, a major progress in the biology of cancer has been achieved. Hence, molecular factors who 
are involved in the EGFR pathway participate in tumor progression, metastasis and resistance to 
anti- EGFR agents. KRAs and, probably BRAF, mutations are associated with poor response to 
anti- EGFR therapies.  Forum of Clinical Oncology 8 (1-2):55-61, 2009.
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ΕιΣαγΩγΗ

Ο μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα 

θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού  
Μη-Μικροκυτταρικού καρκίνου του Πνεύμονα  
σε ηλικιωμένους ασθενείς
Α.Γ. Πάλλης1, Λ. Βαμβακάς2, Α. Καραμπεάζης2, Β. Γεωργούλιας2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Περισσότερες από το 50% των περιπτώσεων μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) 
διαγιγνώσκονται σε ασθενείς ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών και περίπου το 30-40% σε ασθενείς 
ηλικίας μεγαλύτερης των 70 ετών. Παρά αυτή την σημαντική επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα 
στους ηλικιωμένους ασθενείς, ελάχιστες κλινικές μελέτες είναι σχεδιασμένες ειδικά για αυτόν τον 
πληθυσμό. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς αποτελούν έναν ειδικό πληθυσμό, στον οποίο η επιλογή της 
κατάλληλης θεραπείας αποτελεί πρόκληση, δεδομένου ότι παρατηρείται μια προοδευτική έκπτωση 
στην λειτουργία διαφόρων οργάνων, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ανοχή της αντινεοπλασματικής 
θεραπείας. Στόχος της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανασκόπηση όλων των σύγχρονων δεδομένων 
σχετικά με την αντιμετώπιση του εκτεταμένου/μεταστατικού ΜΜΚΠ, σε ηλικιωμένους ασθενείς. Η 
μονοθεραπεία με κάποιο νεώτερο παράγοντα (vinorelbine, gemcitabine, docetaxel) αποτελεί τη θερα-
πεία επιλογής στους ηλικιωμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ, με βάση τα αποτελέσματα τυχαιοποιημένων 
μελετών. Ωστόσο, μελέτες φάσης ΙΙ και αναδρομικές υπο-αναλύσεις υποστηρίζουν ότι η χορήγηση 
συνδυασμένης θεραπείας με βάση παράγωγα της πλατίνης είναι εφικτή σε επιλεγμένους ηλικιωμέ-
νους ασθενείς με εκτεταμένο/μεταστατικό ΜΜΚΠ, ωστόσο τέτοιες αναδρομικές αναλύσεις πιθανόν 
να πάσχουν από προβλήματα μεροληψίας στην επιλογή των ασθενών. Είναι προφανές ότι είναι 
αναγκαίος ο σχεδιασμός συγκεκριμένων προοπτικών μελετών, ειδικά για τους ηλικιωμένους ασθενείς 
με καρκίνο του πνεύμονα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κατευθυντήριες θεραπευτικές γραμμές για 
αυτό τον ιδιαίτερο πληθυσμό. βήμα κλινικής Ογκολογίας 2009, 8 (1-2):62-71.

Λέξεις	Κλειδιά: μη-μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, ηλικιωμένοι ασθενείς, εκτεταμένος/μετα-
στατικός ΜΜΚΠ

(ΜΜΚΠ) αντιπροσωπεύει το 80% των περιπτώσεων 
καρκίνου του πνεύμονα και παραμένει η κύρια αιτία 
οφειλόμενου στον καρκίνο θανάτου, και στους άνδρες 
και στις γυναίκες, στο Δυτικό κόσμο1. 

Ως αποτέλεσμα του αυξημένου προσδόκιμου 
επιβίωσης, η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμο-
να στον ηλικιωμένο πληθυσμό αυξάνεται. Περίπου 
50% των περιπτώσεων ΜΜΚΠ αφορούν ασθενείς 
μεγαλύτερους από 65 έτη, ενώ 30-40% των πε-
ριπτώσεων εντοπίζεται σε ασθενείς μεγαλύτερους 
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από 70 έτη2. Τα στοιχεία από την βάση δεδομένων 
sEER [surveillance, Epidemiology, and End Results 
(sEER) registry] υποστηρίζουν ότι η διάμεση ηλικία 
διάγνωσης στους ασθενείς με ΜΜΚΠ είναι 69 έτη3. 
Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, είναι σαφές ότι ο 
ΜΜΚΠ αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό πρόβλημα 
υγείας στους ηλικιωμένους. 

Το χρονικό σημείο στο οποίο ένας ενήλικος θεω-
ρείται «ηλικιωμένος» δεν έχει καθοριστεί με σαφήνεια. 
Συνήθως, τα 70 έτη θεωρούνται σημείο αναφοράς 
το οποίο χρησιμοποιείται στις κλινικές μελέτες4. Με 
βάση την διαθέσιμη βιβλιογραφία, μια σειρά από 
σχετιζόμενες με την ηλικία φυσιολογικές αλλαγές 
παρατηρούνται, περίπου στην ηλικία των 70 ετών, 
οι οποίες αυξάνουν και των κίνδυνο εμφάνισης πα-
ρενεργειών από την αντινεοπλασματική θεραπεία4. 
Για το λόγο αυτό η ηλικία των 70 ετών θεωρείται ως 
σημείο αναφοράς.

Παρά την υψηλή επίπτωση του ΜΜΚΠ στον ηλικι-
ωμένο πληθυσμό, οι ηλικιωμένοι ασθενείς συχνά δεν 
αντιπροσωπεύονται επαρκώς στις κλινικές μελέτες 
που αξιολογούν τις νέες αντικαρκινικές θεραπείες5. 
Πράγματι, στατιστικά σημαντική υπο-αντιπροσώ-
πευση ηλικιωμένων ασθενών σημειώθηκε σε όλες 
τις μελέτες έγκρισης αντινεοπλασματικών θεραπει-
ών, με την εξαίρεση των ορμονικών θεραπειών για 
την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Αυτή η 
υπο-αντιπροσώπευση ήταν περισσότερο έντονη για 
τους ασθενείς ηλικίας 70 ετών ή περισσότερο6. Kατά 
συνέπεια είναι δύσκολο να προταθούν «κατευθυντήριες 
οδηγίες» (guide-lines) βασιζόμενες σε ενδείξεις (evi-
dence-based) για την θεραπεία αυτής της κατηγορίας 
ασθενών. Επομένως οι ηλικιωμένοι, συχνά υπο-θε-
ραπεύονται ή λαμβάνουν θεραπείες που δεν έχουν 
εξεταστεί στα πλαίσια σχετικών κλινικών δοκιμών. 
Επιπλέον, η πιθανότητα χορήγησης οποιουδήποτε 
είδους θεραπείας, και ιδιαίτερα χημειοθεραπείας, έναντι 
του ΜΜΚΠ, μειώνεται σημαντικά με την πρόοδο της 
ηλικίας7-10. Πιθανές εξηγήσεις για το φαινόμενο αυτό, 
αποτελούν η πεποίθηση ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς 
είναι γενικά ανίκανοι να ανεχθούν τις τοξικότητες 
της θεραπείας και οι περιορισμένες προσδοκίες για 
μακροπρόθεσμα οφέλη εκ μέρους των θεραπόντων 
ιατρών, των ασθενών, ή του οικογενειακού περιβάλ-
λοντος των ασθενών. Μια συστηματική μελέτη των 
εμποδίων στη στρατολόγηση ηλικιωμένων ασθενών 
στις κλινικές μελέτες αντινεοπλασματικών θεραπειών 
ανέδειξε εμπόδια σχετικά με το ερευνητικό πρωτόκολλο 
της μελέτης (π.χ. κριτήρια ένταξης με περιορισμούς 
σχετικούς με την ύπαρξη συνοδών νοσημάτων) και 
εμπόδια σχετικά με τους θεράποντες ιατρούς (π.χ. 
η αντίληψη ότι ο ασθενής δεν θα ήταν σε θέση να 
ανεχτεί τη θεραπεία λόγω των συνοδών νοσημάτων 

και της προχωρημένης ηλικίας)11. Επιπλέον, εμπόδια 
από την πλευρά των ασθενών έχουν αναφερθεί, όπως 
η δυσκολία πρόσβασης στα νοσηλευτικά ιδρύματα 
που διεξάγονται οι μελέτες, η έλλειψη επαρκούς 
πληροφόρησης για τη διαθεσιμότητα των κλινικών 
μελετών και η ανάγκη των ασθενών αυτών να έχουν 
τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού τους για 
να συμμετέχουν σε μια κλινική μελέτη12,13. 

Σκοπός της συγκεκριμένης ανασκόπησης είναι 
να παρουσιάσει τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με 
την θεραπεία του εκτεταμένου/μεταστατικού (στάδιο 
ΙΙΙΒ/IV) ΜΜΚΠ σε ηλικιωμένους ασθενείς.

ΜΕθΟδΟΣ

Έγινε αναζήτηση στη βάση δεδομένων «Medline» 
για μελέτες που δημοσιεύθηκαν το διάστημα από 
1/1998 έως τον 3/2009. Ως κριτήρια αναζήτησης 
(keywords) χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις «χημειοθε-
ραπεία» (chemotherapy), «καρκίνος του πνεύμονα» 
(lung cancer), «μη-μικροκυτταρικός καρκίνος-πνεύ-
μονα» (non-small cell lung cancer) και «ηλικιωμένοι» 
(elderly). Η αναζήτηση περιορίστηκε σε άρθρα που 
γράφτηκαν στην αγγλική γλώσσα. Οι μελέτες με 
υπο-ανάλυση της αποτελεσματικότητας της θερα-
πείας σε ηλικιωμένους ασθενείς και αναδρομικές 
μελέτες που συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της 
θεραπείας σε ηλικιωμένους ασθενείς με τους αντί-
στοιχους μη-ηλικιωμένους, συμπεριλήφθηκαν στην 
ανασκόπηση. Μόνο δεδομένα από μελέτες φάσης 
ΙΙΙ και τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙ συμπεριλή-
φθησαν. Επίσης εκτεταμένη αναζήτηση διεξήχθει και 
στους τόμους περιλήψεων διεθνών συνεδρίων (World 
Conference on Lung Cancer, European society of 
Medical Oncology Annual Congress, American society 
of Clinical Oncology Annual Meeting, European Lung 
Cancer Conference).

αΠΟΤΕΛΕΣΜαΤα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Μονοθεραπεία έναντι υποστηρικτικής αγωγής

Το θέμα της μονοθεραπείας (single agent 
chemotherapy) έναντι της καλύτερης υποστηρικτικής 
αγωγής (best supportive care, BsC) στους ηλικιωμέ-
νους ασθενείς με προχωρημένο/μεταστατικό ΜΜΚΠ 
έχει απαντηθεί από μία τυχαιοποιημένη Ιταλική μελέτη 
φάσης ΙΙΙ (Elderly Lung Cancer Vinorelbine Italian 
Group study, ELVIs) (14). Αυτή η μελέτη περιέλαβε 154 
ηλικιωμένους ασθενείς (≥70 ετών) οι οποίοι τυχαιοποι-
ήθηκαν να λάβουν καλύτερη υποστηρικτική αγωγή ή 
vinorelbine 30mg/m2 τις ημέρες 1 και 8. Μετά από ένα 
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διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 57 εβδομάδων, 
διαπιστώθηκε ένα στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα 
επιβίωσης υπέρ του σκέλους της vinorelbine (p=0.03). 
Η διάμεση επιβίωση ήταν 21 εβδομάδες για το σκέλος 
της υποστηρικτικής αγωγής και 28 εβδομάδες για το 
σκέλος της vinorelbine. Το ποσοστό επιβίωσης στους 
6 και 12 μήνες στο σκέλος ελέγχου ήταν 41% και 14%, 
αντίστοιχα, έναντι 55% και 32%, αντίστοιχα, στο σκέλος 
της vinorelbine. Μόνο πέντε ασθενείς διέκοψαν τη 
θεραπεία λόγω τοξικότητας και δεν υπήρξε κανένας 
σχετικός με την θεραπεία θάνατος. Η θεραπεία με 
vinorelbine είχε σαν αποτέλεσμα επίσης την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής14.

Επιλογή μονοθεραπείας

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης ELVIs, 
οι επόμενες μελέτες προσπάθησαν να καθορίσουν 
ποιος χημειοθεραπευτικός παράγοντας αποτελεί τη 
βέλτιστη επιλογή για τη θεραπεία των ηλικιωμένων 
ασθενών. Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη φάσης 
ΙΙΙ συνέκρινε τη θεραπεία με docetaxel (60 mg/m2, 
την ημέρα 1, κάθε 21 ημέρες) με τη θεραπεία με 
vinorelbine (25 mg/m2, ημέρες 1 και 8, κάθε 21 ημέ-
ρες), σε 182 ασθενείς με ΜΜΚΠ ηλικίας ≥70 ετών15. 
H διάμεση επιβίωση, η οποία αποτελούσε τον πρω-
τεύοντα στόχο της μελέτης, ήταν αριθμητικά, αλλά 
όχι στατιστικά, μεγαλύτερη στο σκέλος που έλαβε 
docetaxel (14.3 μήνες έναντι. 9.9 μηνών, p =0.138). 
Όλοι οι δευτερεύοντες στόχοι της μελέτης και συγκε-
κριμένα, η επιβίωση χωρίς πρόοδο νόσου (5.5 μήνες 
vs 3.1 μήνες, p<0.001) και το ποσοστό ανταπόκρισης 
(22.7% vs 9.9% p=0.019) ήταν σημαντικά καλύτερα 
στο σκέλος που έλαβε docetaxel. Σημαντικά μεγα-
λύτερη επίπτωση ουδετεροπενίας παρατηρήθηκε 
στο σκέλος που έλαβε docetaxel (docetaxel: 82.9% 
έναντι vinorelbine: 69.2%, p= 0.031). Όλες οι άλλες 
τοξικότητες ήταν ήπιες και καλά ανεκτές.

Μονοθεραπεία έναντι μη-πλατινούχων συνδυασμών

Δύο τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ μελέτησαν 
εάν η συνδυασμένη θεραπεία προσφέρει κάποιο 
περαιτέρω θεραπευτικό όφελος συγκριτικά με την 
μονοθεραπεία ως θεραπεία 1ης γραμμής σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς με ΜΜΚΠ. Εντούτοις, τα αποτελέσματα 
τους είναι αντικρουόμενα και δεν είναι σαφές εάν η 
συνδυασμένη θεραπεία προσφέρει οποιοδήποτε 
όφελος έναντι της μονοθεραπείας.

Μια Ιταλική συνεργατική ομάδα [south Italian 
Cooperative Oncology Group (sICOG)] παρουσίασε 
τα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης μελέτης που 
συνέκρινε τη μονοθεραπεία με vinorelbine (30mg/m2 
ημέρες 1 και 8, κάθε 21 ημέρες) έναντι του συνδυα-

σμού vinorelbine/gemcitabine (vinorelbine: 30mg/m2, 
gemcitabine 1200 mg/m2 και τα δύο φάρμακα ημέρες 
1 και 8, κάθε 21 ημέρες)16,17. Το αρχικά υπολογισμένο 
μέγεθος δείγματος ήταν 120 ασθενείς ανά σκέλος, 
αλλά μια πρόδρομη ανάλυση της μελέτης έγινε όταν 
εντάχθηκαν οι πρώτοι 60 ασθενείς ανά σκέλος. Η 
μελέτη ολοκληρώθηκε πρόωρα όταν τα αποτελέσματα 
από την πρόδρομη ανάλυση ανέδειξαν ένα σημαντικό 
όφελος επιβίωσης για το σκέλος της συνδυασμένης 
θεραπείας (διάμεση επιβίωση: 29 εβδομάδες) έναντι 
του σκέλους μονοθεραπείας (διάμεση επιβίωση: 18 
εβδομάδες). Τα εκτιμώμενα (estimated) ποσοστά 
επιβίωσης στους 6 και 12 μήνες ήταν 56% και 30% 
στο σκέλος της συνδυασμένης θεραπείας, έναντι 
32% και 13% στο σκέλος της μονοθεραπείας (p < 
0.01). Στην ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών Cox 
(multivariate Cox analysis), μετά από στατιστική 
διόρθωση (adjustment) για το στάδιο της νόσου, της 
φυσικής κατάστασης (ECOG performance status), τον 
ιστολογικό τύπο, την κλίμακα Charlson, και την απώλεια 
βάρους, ο σχετικός κίνδυνος θανάτου στο σκέλος της 
συνδυασμένης θεραπείας συγκριτικά με το σκέλος της 
μονοθεραπείας ήταν 0.48 (διάστημα εμπιστοσύνης 
95%: 0.29 έως 0.79, p <0.01). Επιδείνωση των συ-
μπτωμάτων και της ποιότητας ζωής ήταν πιθανότερο 
να εμφανιστεί στο σκέλος της μονοθεραπείας (6 μήνες 
χωρίς επιδείνωση συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής: 
43% εναντίον 22% για τα σκέλη της συνδυασμένης 
θεραπείας και της μονοθεραπείας, αντίστοιχα). Δεν 
παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο 
σκελών σε ότι αφορά την τοξικότητα.

Εντούτοις, μια πολύ μεγαλύτερη τυχαιοποιημένη 
μελέτη παρουσίασε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Η 
μελέτη Multicenter Italian Lung Cancer in the Elderly 
phase III trial (MILEs)18 σύγκρινε τη χορήγηση είτε 
vinorelbine (30mg/m2) είτε gemcitabine (1200mg/m2), 
(και τα δύο φάρμακα χορηγούνταν τις ημέρες 1 και 
8, κάθε 21 ημέρες), με τον συνδυασμό vinorelbine/
gemcitabine (vinorelbine: 25mg/m2 gemcitabine 1000 
mg/m2 και τα δύο φάρμακα τις ημέρες 1 και 8, κάθε 
21 ημέρες). Από 698 ασθενείς (≥70 χρονών), 233 
ασθενείς έλαβαν vinorelbine, 233 gemcitabine, και 
232 ασθενείς έλαβαν τον συνδυασμό. Δεν υπήρξε 
καμία διαφορά στην σύγκριση μεταξύ κάθε σκέλους 
μονοθεραπείας με το σκέλος της συνδυασμένης θερα-
πείας σε ότι αφορά το διάστημα «ελεύθερης προόδου 
νόσου επιβίωσης» (Progression Free survival) και 
της συνολικής επιβίωσης. Η διάμεση επιβίωση ήταν 
36 εβδομάδες και 28 εβδομάδες για τα σκέλη της 
vinorelbine και gemcitabine, αντίστοιχα, ενώ η εκτι-
μώμενη (estimated) ενός έτους επιβίωση ήταν 38% 
και 28% για το δύο σκέλη μονοθεραπείας, αντίστοιχα. 
Για τους ασθενείς στο σκέλος συνδυασμού, η διάμεση 
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επιβίωση ήταν 30 εβδομάδες, και η εκτιμώμενη ενός 
έτους επιβίωση 30%. Η τοξικότητα ήταν αποδεκτή 
μεταξύ όλων των σκελών της μελέτης.

Η απόκλιση μεταξύ των sICOG (17) και MILEs18 
μελετών θα μπορούσε να οφείλεται σε διαφορές 
σχετικά με το δείγμα ασθενών. Μια ενδιαφέρουσα 
ωστόσο παρατήρηση αποτελεί το γεγονός, ότι στη 
μελέτη sICOG παρατηρήθηκε πολύ μικρή διάμεση 
επιβίωση για τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία 
με vinorelbine. Η διάμεση επιβίωση 18 εβδομάδων 
που αναφέρεται σε αυτή τη μελέτη17 είναι εντυπωσιακά 
χαμηλότερη από τις 28 εβδομάδες διάμεσης επιβίωσης 
που αναφέρονται για τη μονοθεραπεία με vinorelbine 
σε μελέτες φάσης ΙΙΙ σε ηλικιωμένους ασθενείς14,18 και 
είναι παρόμοια με αυτήν που αναφέρεται για το σκέλος 
της υποστηρικτικής αγωγής στη μελέτη ELVIs14.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη μετανάλυση αξιολό-
γησε την αποτελεσματικότητα και την τοξικότητα των 
συνδυασμών gemcitabine με κάποιον τρίτης γενιάς 
χημειοθεραπευτικό παράγοντα έναντι μονοθεραπείας 
σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ19. Ενώ το ποσοστό 
ανταπόκρισης ήταν σημαντικά υψηλότερο υπέρ της 
συνδυασμένης θεραπείας (συνδυασμένη θεραπεία 
έναντι μονοθεραπείας HR: 0.65, p<0.001) υπήρξε 
μόνο μια τάση προς υψηλότερη επιβίωση υπέρ της 
συνδυασμένης θεραπείας (HR: 0.78, p=0.169). H 
τοξικότητα που παρατηρήθηκε δεν ήταν σημαντικά 
διαφορετική μεταξύ των δύο σκελών, με την εξαίρε-
ση της θρομβοκυτοπενίας που ήταν υψηλότερη στο 
σκέλος του συνδυασμού.

Μονοθεραπεία έναντι συνδυασμών με βάση παράγωγα 
πλατίνης

Ο συνδυασμός docetaxel/cisplatin συγκρίθηκε με τη 
μονοθεραπεία με docetaxel monotherapy στα πλαίσια 
μιας τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ ως θεραπεία 
1ης γραμμής σε ηλικιωμένους ασθενείς με ΜΜΚΠ20. 
Οι ασθενείς που εντάχθηκαν ήταν ≥70 χρονών και 
τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν είτε docetaxel/cisplatin 
(docetaxel 20 mg/m2, cisplatin 25 mg/m2, τις ημέρες 
1, 8, 15) είτε docetaxel (25 mg/m2, τις ημέρες 1, 8, 
15, κάθε 28 ημέρες). Το υπολογισμένο μέγεθος δειγ-
μάτος ήταν 115 ασθενείς ανά σκέλος, αλλά η μελέτη 
έκλεισε πρόωρα μετά από την τυχαιοποίηση μόνο 
63 ασθενών ανά σκέλος, όταν τα αποτελέσματα μιας 
προγραμματισμένης πρόδρομης ανάλυσης έδειξαν 
ότι ο συνδυασμός docetaxel/cisplatin μπορεί να πα-
ρουσιάζει πλεονέκτημα επιβίωσης για την υποομάδα 
ασθενών ηλικίας 70-74 χρονών. Ο πρόωρος τερμα-
τισμός της μελέτης βάσει των αποτελεσμάτων μιας 
πρόδρομης ανάλυσης δυσχεραίνει την ερμηνεία των 
παρατηρηθέντων αποτελεσμάτων.

Η cisplatin σε συνδυασμό με κάποιον νεότερο 

(vinorelbine, gemcitabine, docetaxel, paclitaxel) πα-
ράγοντα προσφέρει ένα μικρό όφελος επιβίωσης ως 
θεραπεία 1ης γραμμής, σε σύγκριση με τους συνδυα-
σμούς carboplatin-νεότερων παραγόντων21. Ωστόσο 
η carboplatin έχει ηπιότερο προφίλ τοξικότητας σε σύ-
γκριση με τη cisplatin, (από την άποψη της ναυτίας, του 
εμετού και της νεφρικής τοξικότητας)21. Έτσι η χρήση 
carboplatin καθιστά εφικτή τη θεραπεία με βάση τα 
παράγωγα πλατίνης (platinum-based therapy) στους 
ηλικιωμένους ασθενείς, οι οποίοι, λόγω των καρδιο-
πνευμονικών συνοδών νοσημάτων και της νεφρικής 
ανεπάρκειας, δεν είναι κατάλληλοι για τη χορήγηση 
cisplatin. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το αναμφι-
σβήτητο πρακτικό πλεονέκτημα της carboplatin από 
την άποψη της ευκολίας της χορήγησης, θα μπορούσε 
να υποστηριχτεί ότι το μικρό όφελος που επιτυγχάνε-
ται με τη cisplatin συγκριτικά με την carboplatin δεν 
επαρκεί για να δικαιολογήσει την καθημερινή χρήση 
της cisplatin στην κλινική πρακτική. 

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ συνέκρινε την 
χορήγηση gemcitabine με το συνδυασμό gemcitabine/
carboplatin ως θεραπεία 1ης γραμμής για τους ασθενείς 
με ΜΜΚΠ22. Μια προσχεδιασμένη ανάλυση με βάση 
την ηλικία έδειξε ότι τόσο οι νέοι όσο και ηλικιωμένοι 
(≥70 ετών, n=121) ασθενείς παρουσίασαν όφελος 
επιβίωσης με τη χορήγηση της συνδυασμένης θερα-
πείας. Αν και το όφελος αυτό ήταν σημαντικό μόνο για 
τους νέους ασθενείς (<70 έτη) (p=0.03), οι ηλικιωμένοι 
ασθενείς παρουσίασαν επίσης μια τάση για αυξημένη 
επιβίωση στο σκέλος της συνδυασμένης θεραπείας 
(p=0.2)22. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσίασαν πε-
ρισσότερη αιματολογική τοξικότητα συγκριτικά με τους 
νεώτερους ασθενείς. 

Επιπλέον, μια υποανάλυση με βάση την ηλικία, 
μιας τυχαιοποιημένης μελέτης που συνέκρινε τη μο-
νοθεραπεία με paclitaxel έναντι του συνδυασμού 
paclitaxel/carboplatin έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς 
αποκόμισαν όφελος από τη συνδυασμένη θεραπεία 
(διάμεση επιβίωση, μονοθεραπεία έναντι συνδυασμού: 
5.8 μήνες vs 8.0 μήνες p=μη-σημαντικό)23. Είναι πιθανό 
ότι η έλλειψη στατιστικής σημαντικότητας σε αυτή, 
όπως και στην προηγούμενη μελέτη συσχετίζεται με 
το μικρό αριθμό ασθενών. (Πίνακας 1)

Συνδυασμένη θεραπεία με βάση παράγωγα πλατίνης

Μολονότι η συνδυασμένη θεραπεία με βάση τα 
παράγωγα πλατίνης (platinum-based therapy) αποτελεί 
την θεραπεία αναφοράς24 στην αντιμετώπιση του εκτε-
ταμένου/μεταστατικού ΜΜΚΠ στο γενικό πληθυσμό, 
δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες ειδικά σχεδιασμένες για 
ηλικιωμένους ασθενείς. Εντούτοις, έχουν διεξαχθεί 
αρκετές αναδρομικές υποαναλύσεις τυχαιοποιημένων 
μελετών με βάση την ηλικία (Πίνακας 1) και όλες δεί-
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χνουν ότι οι παράγοντες έκβασης, δηλαδή το ποσοστό 
ανταπόκρισης, το διάστημα μέχρι πρόοδο νόσου και η 
συνολική επιβίωση, δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ 
των ηλικιακών ομάδων 22,23,25-31. Επιπλέον, δύο μελέτες 
παρατήρησαν μεγαλύτερο διάστημα μέχρι πρόοδο 
νόσου22,29 και μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης στα 
2 έτη26 για τον ηλικιωμένο πληθυσμό. Όσον αφορά 
την σοβαρή τοξικότητα (≥grade ΙΙΙ), μερικές μελέτες 
αναφέρουν υψηλότερη συχνότητα στους ηλικιωμένους 
ασθενείς 22,25,28,30,31 ενώ άλλες όχι 26;27;29. Τέλος, μια υπο-
ανάλυση με βάση την ηλικία, για τους ηλικιωμένους 
ασθενείς που μετείχαν σε μια μελέτη φάσης ΙΙΙ που 
συνέκρινε την εβδομαδιαία χορήγηση του συνδυασμού 

paclitaxel/carboplatin με την καθιερωμένη χορήγηση 
του συνδυασμού κάθε 3 εβδομάδες αναφέρει παρόμοια 
αποτελέσματα και για τα δύο σχήματα χορήγησης στον 
ηλικιωμένο πληθυσμό, αν και η εβδομαδιαία χορήγηση 
είχε ένα ευνοϊκότερο προφίλ τοξικότητας32.

Πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω στοιχεία 
βασίζονται σε αναδρομικές αναλύσεις που πάσχουν 
εγγενώς από προβλήματα επιλογής (selection bias) 
λόγω της ένταξης σε κλινικές μελέτες μόνο εκείνων 
των ηλικιωμένων ασθενών που θεωρούνται από το 
θεράποντα ιατρό τους ότι είναι σε θέση να ανεχτούν 
την τοξικότητα της κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας. 
Συνεπώς οποιαδήποτε γενίκευση αυτών των αποτε-

Πίνακα	1. Αναδρομικές μελέτες συνδυασμένης θεραπείας με βάση πλατινούχα οι οποίες συγκρίνουν τα αποτελέσματα της 
θεραπείας μεταξυ νεότερων και ηλικιωμένων ασθενών 

Μελέτη Nο ασθενών θεραπεία Πα (%) δΠΝ 
(mo)

p-value ΟΕ (mo) p-value

sederholm et al (22)

<70 years old
≥ 70 years old

213
121

Carbo/CMB vs 
GMB 18.6%

22.1%
- 0.004¥ - 0.20

Lilenbaum et al (23)

<70 years old
≥ 70 years old

406
155

PCL vs
Carbo/PCL

15*; 28**
21*; 36**

6.8*; 9.0**
5.8*; 8.0**

Ns
Ns

Langer et al (25)

<70 years old
≥ 70 years old

488
86

CDDP/PCL 
(135mg/m2 or 
250 mg/m2) vs 
VP/CDDP

21.5
23.3

4.37
4.30

0.29 9.05
8.53

0.29

Langer et al (26)

<70 years old
≥ 70 years old

912
227

CCDP/PCL vs 
CDDP/GMB vs 
CDDP/TXT vs 
Carbo/PCL

22.1
24.5

3.71
3.75

8.15
8.25

Kelly et al (27)

<70 years old
≥ 70 years old

491
117

CDDP/VNB or 
Carbo/PCL

NR 4.2
3.9

0.62 8.6
6.9

0.06

Belani et al (28)

< 65 years old
≥65 years old

817
401

CDDP/TXT vs 
Carbo/TXT vs 
CDDP/VNB

11 vs 12.6
9.7 vs 9.0
10.1 vs 9.9

Ns
Ns
Ns

Hensing et al (29)

<70 years old
≥ 70 years old

163
67

Carbo/PCL for 
4 cycles vs until 
progression

20
27

3
4.8

0.049 7.8
7.1

Ns

Goto et al (30)

<70 years old
≥ 70 years old

497
105

CDDP/CPT vs 
Carbo/PCL vs 
CDDP/GMB vs 
CDDP/VNB

26†
20†
32†
50†

- 48%†
48%†
61%†
46%†
(1-έτους 
επιβίωση)

Ansari et al (31)

<70 years old
≥ 70 years old

314
746

Carbo/GMB vs 
PCL/GMB vs 
Carbo/PCL

37.5
36

5.3
4.8

Ns 8.3
7.9

Ns

ΠΑ=ποσοστό ανταπόκρισης, ΔΠΝ= διάστημα μέχρι πρόοδο νόσου, ΟΕ=ολική επιβίωσηl, NR=not reported, Ns=μη-σημαντικό, 
CDDP=cisplatin, PCL=paclitaxel, VP=etoposide, GMB=gemcitabine, TXT=docetaxel, Carbo=carboplatin, VNB=vinorelbine, 
CPT=irinotecan
για PCL, ** για το συνδυασμό Carbo/PCL, † δεδομένα για ασθενείς ≥70 ετών
¥ υπέρ των ηλικιωμένων ασθενών
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λεσμάτων στο συνολικό ηλικιωμένο πληθυσμό πρέπει 
να γίνεται με προσοχή.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη Ιταλική μελέτη εξέτασε 
τη δυνατότητα χορήγησης συνδυασμένης θεραπείας 
με βάση τη cisplatin σε ηλικιωμένους ασθενείς με 
ΜΜΚΠ33. Οι συνδυασμοί cisplatin/gemcitabine και 
cisplatin/vinorelbine μελετήθηκαν σε 159 ηλικιωμένους 
(≥ 70 έτη) ασθενείς με ΜΜΚΠ . Και οι δύο συνδυασμοί 
αποδείχθηκε ότι είναι δραστικοί και μπορούν να χορηγη-
θούν χωρίς σημαντική τοξικότητα στους ηλικιωμένους. 
Με βάση τα στοιχεία αυτά, είναι σαφές ότι περαιτέρω 
τυχαιοποιημένες μελέτες φάσης ΙΙΙ, που θα συγκρίνουν 
συνδυασμούς με βάση την cisplatin με αντίστοιχες μο-
νοθεραπείες, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν 
στον ηλικιωμένο πληθυσμό με ΜΜΚΠ.

Συγκεντρωτικές αναλύσεις (pooled-analyses)

Πρόσφατα, η Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική 
Ομάδα (ΕΟΕΟ) δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας 
συγκεντρωτικής ανάλυσης ηλικιωμένων ασθενών 
με ΜΜΚΠ που έλαβαν θεραπεία 1ης γραμμής με το 
συνδυασμό docetaxel/gemcitabine34. Συνολικά 858 
ασθενείς που συμμετείχαν σε έξι κλινικές μελέτες 
αναλύθηκαν μαζί και 192 (22.4%) από αυτούς ήταν 
≥70 χρονών. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 30.3% 
και 30.2% για τους ασθενείς ηλικίας < 70 έτη και ≥70 
έτη, αντίστοιχα (p= 0.974). Το διάμεσο διάστημα μέχρι 
πρόοδο νόσου ήταν 4.1 και 4.5 μήνες (p= 0.948) και η 
διάμεση επιβίωση 9.9 και 9.2 μήνες (p= 0.117), για τους 
ασθενείς ηλικίας < 70 ετών και ≥70 ετών, αντίστοιχα. 
Η ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών (multivariate 
analysis) ανέδειξε τη φυσική κατάσταση (Performance 
status) (p= 0.0001) και το στάδιο νόσου (p= 0.0001), 
αλλά όχι την ηλικία, ως ανεξάρτητους παράγοντες με 
σημαντική επίδραση στον κίνδυνο θανάτου. Η χημει-
οθεραπεία ήταν καλά ανεκτή, ωστόσο η επίπτωση 
της σοβαρής (grade III/IV) βλεννογονίτιδας (p= 0.011) 
και διάρροιας (p=0.051) ήταν σημαντικά υψηλότερη 
στους ηλικιωμένους ασθενείς.

Μια δεύτερη συγκεντρωτική ανάλυση έξι κλινικών 
μελετών δημοσιεύθηκε από την Ισπανική ομάδα 
καρκίνου του πνεύμονα35. Από τους 1653 ασθενείς 
που μετείχαν σε τρεις κλινικές μελέτες, 280 (17%) 
ήταν ≥70 ετών. Το διάμεσο διάστημα μέχρι πρόοδο 
νόσου (4.4 έναντι 4.5 μηνών, για ασθενείς <70 ετών 
έναντι ασθενών ≥70 ετών, p=0.49) και η διάμεση 
επιβίωση (7.6 έναντι 7.5 μηνών, για ασθενείς <70 
ετών έναντι ασθενών ≥70 ετών, p=δεν αναφέρεται) 
ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων. 
Τα 1-έτους και 2-ετών ποσοστά επιβίωσης ήταν 35% 
και 14%, καθώς και 42% και 16% για τις ομάδες των 
νέων και ηλικιωμένων ασθενών, αντίστοιχα. Καμία 
διαφορά δεν παρατηρήθηκε στο διάμεσο αριθμό 

κύκλων που χορηγήθηκαν μεταξύ των δύο ηλικιακών 
ομάδων, ενώ οι ηλικιωμένοι ασθενείς παρουσίασαν 
σε μεγαλύτερο ποσοστό ουδετεροπενία grade III/IV 
συγκριτικά με τους νεότερους ασθενείς (26% έναντι 
20% p=0.05).

«Στοχευμένοι» παράγοντες 

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη τυχαιοποιημένη με-
λέτη φάσης ΙΙΙ απέδειξε ότι η προσθήκη bevacizumab, 
στο συνδυασμό paclitaxel/carboplatin ως θεραπεία 
1ης γραμμής σε ασθενείς με ΜΜΚΠ (μη-πλακώδους 
ιστολογίας) οδηγεί σε βελτίωση των κλινικών αποτε-
λεσμάτων36. Από το σύνολο των 878 ασθενών που 
μετείχαν στην αρχική μελέτη, 224 (26%) ήταν ≥70 
ετών. Μια υποανάλυση της αλληλεπίδρασης ηλικίας-
θεραπείας (age-by-treatment-interaction Cox model) 
σε αυτούς τους ασθενείς37 έδειξε ότι τα αποτελέσματα 
της θεραπείας δεν ήταν διαφορετικά στις δύο ηλικιακές 
(<70 και ≥70 ετών) ομάδες. Επιπρόσθετα, μια δεύ-
τερη ανάλυση έδειξε ότι η ηλικία δεν ήταν αρνητικός 
προγνωστικός παράγοντας για την επιβίωση. Εντού-
τοις, η προσθήκη του bevacizumab στον συνδυασμό 
paclitaxel/carboplatin στον ηλικιωμένο πληθυσμό δεν 
οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης, και 
υπήρχε μόνο τάση προς υψηλότερο διάστημα μέχρι 
πρόοδο νόσου υπέρ του σκέλους του bevacizumab. 
Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η προσθήκη του 
bevacizumab οδήγησε σε σημαντικά περισσότερες 
grade ΙΙΙ/IV τοξικότητες στους ηλικιωμένους ασθενείς. 
Επτά σχετιζόμενοι με την θεραπεία θάνατοι παρατηρή-
θηκαν μεταξύ των ηλικιωμένων ασθενών που έλαβαν 
τον συνδυασμό των τριών φαρμάκων. Είναι προφανές 
ότι περαιτέρω αξιολόγηση του bevacizumab σε συν-
δυασμό με διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 
(σε συνδυασμό με μονοθεραπεία, τροποποιημένες 
δόσεις ή προγράμματα χορήγησης) είναι απαραίτητη 
στον ηλικιωμένο πληθυσμό38. 

Μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙ συνέκρινε 
την χορήγηση gefitinib με τη χορήγηση vinorelbine 
(30 mg/m2, ημέρες 1 και 8 σε κύκλο 21 ημερών) ως 
θεραπεία 1ης γραμμής σε ηλικιωμένους (ηλικίας ≥70) 
ασθενείς με ΜΜΚΠ39. Συνολικά 196 ασθενείς εντάχθη-
καν στην μελέτη (gefitinib n=97, vinorelbine n=99). Δεν 
υπήρξε καμία διαφορά μεταξύ των δύο σκελών σε ότι 
αφορά το ποσοστό ανταπόκρισης (3.1% έναντι 5.1%), 
το διάμεσο διάστημα μέχρι πρόοδο νόσου (2.7 μήνες 
έναντι 2.9 μηνών) και της συνολικής επιβίωσης (5.9 
μήνες έναντι 8.0 μηνών). Το ποσοστό βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής (με βάση το FACT-L ερωτηματολόγιο), 
ήταν υψηλότερο στο σκέλος του gefitinib συγκριτικά 
με το σκέλος της vinorelbine (24.3% έναντι 10.9%). 
Λιγότερη grade III/V τοξικότητα παρατηρήθηκε με τη 
χρήση του gefitinib (12.8%) από ότι με τη χρήση της 



68 ———————————————————— Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009

vinorelbine (41.7%). Μια απροσδόκητη παρατήρηση 
ήταν ότι οι EGFR FIsH(+) ασθενείς ωφελήθηκαν 
περισσότεροo από τη χορήγηση vinorelbine από ότι 
με τη χορήγηση gefitinib. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Τρεις παράγοντες είναι εγκεκριμένοι ως θεραπεία 
2ης γραμμής στον εκτεταμένο/μεταστατικό ΜΜΚΠ: η 
docetaxel, η Pemetrexed και το erlotinib40-43. 

Μια πρόσφατη δημοσίευση παρουσίασε τα αποτε-
λέσματα μιας υποανάλυσης με βάση την ηλικία, μιας 
τυχαιοποιημένης μελέτης που συνέκρινε τη θεραπεία 
με docetaxel έναντι της θεραπείας με pemetrexed 
ως θεραπεία 2ης γραμμής σε ασθενείς με ΜΜΚΠ44. 
H αρχική μελέτη τυχαιοποίησε 571 ασθενείς NsCLC 
(42). Ογδόντα έξι από αυτούς (15%) ήταν ≥70 χρονών. 
Τα αντικειμενικά ποσοστά ανταπόκρισης, το διάστημα 
μέχρι πρόοδο νόσου και η συνολική επιβίωση δεν 
ήταν σημαντικά διαφορετικά μεταξύ των νεώτερων 
και ηλικιωμένων ασθενών, ανεξάρτητα από το σκέλος 
θεραπείας. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν μια διάμεση 
επιβίωση 9.5 και 7.7 μήνες στο σκέλος του peme-
trexed και στο σκέλος του docetaxel αντίστοιχα, ενώ 
για τους νεώτερους ασθενείς η αντίστοιχη επιβίωση 
ήταν 7.8 και 8.0 μήνες. Επιπλέον, καμία σημαντική 
διαφορά μεταξύ των νεώτερων και των ηλικιωμένων 
ασθενών δεν αναφέρθηκε σχετικά με την τοξικότητα. 
Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν ότι οι ηλικιωμένοι 
ασθενείς με ΜΜΚΠ είναι δυνατόν να λάβουν θεραπεία 
2ης γραμμής και ότι το pemetrexed προκαλεί μικρότερη 
τοξικότητα συγκριτικά με το docetaxel. Ωστόσο, πρέπει 
να έχουμε υπόψη μας ότι η συγκεκριμένη μελέτη είναι 
μια αναδρομική υποανάλυση, η οποία πιθανότητα 
παρουσιάζει προβλήματα μεροληψίας στην επιλογή 
των ασθενών.

«Στοχευμένοι παράγοντες»

Το Εθνικό Ίδρυμα Καρκίνου της ομάδας κλινικών 
δοκιμών του Καναδά (National Cancer Institute of 
Canada Clinical Trials Group (NCIC CTG)) διεξήγα-
γε μια μελέτη φάσης ΙΙΙ (μελέτη BR.21) σύγκρισης 
του erlotinib με εικονικό φάρμακο, ως θεραπεία 2ης 
γραμμής σε ασθενείς με ΜΜΚΠ (43). Αυτή η μελέτη 
περιέλαβε 163 (22% της αρχικής ομάδας 112 στο 
σκέλος του erlotinib, 51 στο σκέλος του εικονικού 
φαρμάκου) ασθενείς ≥70 χρονών. Καμία σημαντική 
διαφορά δεν παρατηρήθηκε μεταξύ των νεότερων και 
ηλικιωμένων ασθενών από την άποψη του ποσοστού 
ανταπόκρισης, του διαστήματος μέχρι πρόοδο νόσου 
και της συνολικής επιβίωσης (σκέλος erlotinib: 6.4 
έναντι 7.6 μηνών για τους νεότερους και ηλικιωμέ-
νους ασθενείς, αντίστοιχα p=0.85, σκέλος εικονικού 

φαρμάκου: 4.7 έναντι 5.0 μηνών για τους νεότερους 
και ηλικιωμένους ασθενείς, αντίστοιχα p=0.22). Επι-
πρόσθετα, η επίδραση θεραπείας (treatment effect) 
δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των νεώτερων και 
των ηλικιωμένων ασθενών, με τους τελευταίους να 
αποκομίζουν το ίδιο όφελος από τη θεραπεία με 
erlotinib. Αν και grade V επεισόδια τοξικότητας ήταν 
εξαιρετικά σπάνια, οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφάνισαν 
σημαντικά περισσότερές ≥ grade ΙΙΙ τοξικότητες (35% 
έναντι 18% για τους ηλικιωμένους και νέους ασθενείς, 
αντίστοιχα p<0.001).

ΣυΜΠΕΡαΣΜαΤα-ΜΕΛΛΟΝΤικΕΣ ΠΡΟΟΠΤικΕΣ

Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που 
προέρχονται από μελέτες που γίνονται στον γενικό 
πληθυσμό είναι προφανές ότι δεν μπορούν αυτο-
μάτως να εφαρμόζονται και στους ηλικιωμένους 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα. Οι ηλικιωμένοι 
έχουν συνήθως περισσότερα συνοδά νοσήματα 
για τα οποία λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ενώ 
επιπλέον η γήρανση συνοδεύεται από μια σειρά από 
φυσιολογικές αλλαγές (έκπτωση της νεφρικής και 
ηπατικής λειτουργίας, υπολευκωματιναιμία, αύξηση 
του σωματικού λίπους, μείωση της κινητικότητας 
του πεπτικού σωλήνα45 οι οποίες μπορεί να επη-
ρεάσουν την φαρμακοκινητική των χημειοθεραπευ-
τικών παραγόντων και να μειώσουν την ανοχή σε 
διάφορες αντικαρκινικές θεραπείες (χημειοθερα-
πεία, ακτινοθεραπεία). Το μεγαλύτερο μέρος των 
διαθέσιμων σήμερα στοιχείων που παρουσιάζονται 
στην συγκεκριμένη ανασκόπηση είναι βασισμένα 
σε αναδρομικές υποαναλύσεις που συμπεριέλαβαν 
ασθενείς οποιασδήποτε ηλικίας με καλή φυσική 
κατάσταση (performance status). Ωστόσο, οι ανα-
δρομικές αναλύσεις των συνηθισμένων μελετών που 
συμπεριλαμβάνουν το γενικό πληθυσμό, πάσχουν 
εγγενώς από προκατάληψη στην επιλογή ασθενών, 
δεδομένου ότι μόνο οι ηλικιωμένοι ασθενείς που 
θεωρούνταν «επαρκώς υγιείς» θα εντάσσονταν σε 
αυτές τις μελέτες. Ως εκ τούτου, είναι επικίνδυνο να 
γενικευθούν τα αποτελέσματα που παρατηρούνται 
σε αυτές τις αναλύσεις στο γενικό πληθυσμό των 
ηλικιωμένων ασθενών με ΜΜΚΠ. Είναι προφανές 
ότι είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός συγκεκριμένων 
προοπτικών μελετών, ειδικά για τους ηλικιωμένους 
ασθενείς με ΜΜΚΠ, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 
κατευθυντήριες θεραπευτικές γραμμές για αυτό τον 
ιδιαίτερο πληθυσμό. Όσο δεν υπάρχουν τέτοιες μελέ-
τες οι ηλικιωμένοι ασθενείς είτε θα υποθεραπεύονται 
εμπειρικά, είτε θα έχουν τον κίνδυνο σημαντικής 
τοξικότητας από την χορήγηση της «καθιερωμένης» 
στον γενικό πληθυσμό θεραπείας. 
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ΑBSTRACT

A.G. PALLIs, L. VAMVAKAs, A. KARAMPEAZIs, V. GEORGOULIAs. Treatment of ad-
vanced/metastatic non-small cell Iung cancer in elderly patients
About 50% of newly diagnosed non-small cell lung cancer (NsCLC) cases concern patients older 
than 65 years, while 30-40% of cases are diagnosed in patients older than 70 years. However, de-
spite this high incidence there is a paucity of elderly specific, clinical trials in that special population. 
Elderly patients constitute a special population, in which the choice of suitable treatment represents 
a therapeutic challenge, since a reduction in several organs function is observed, which can influence 
the tolerance of anticancer treatment. The purpose of the present paper is to review the currently avail-
able evidence regarding treatment of advanced/metastatic NsCLC, in elderly patients. single-agent 
treatment is considered the standard of care for patients with advanced/metastatic disease on the 
basis of the results of randomised phase II trials. However, phase II studies and retrospective, age-
specific subgroup analyses of randomised phase III trials support that platinum-based chemotherapy 
is feasible for elderly NsCLC patients. It is clear that there is an need for prospective, elderly-specific 
NsCLC trials. Forum of Clinical Oncology 8 (1-2):62-71, 2009.
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αΝΤικαΤΟΠΤΡιΣΜΟι

ΜΠΟΡΕI Ο καΡκIΝΟΣ Να ΝικΗθΕI; 

αφού διευκρινίσω πως μιλώ για τον καρκίνο 
που έχει ξεφύγει από την αρχική εστία, διακιν-
δυνεύω μια πρόβλεψη: O καρκίνος, αυτή η πο-
λύμορφη, αυτοκτονική διεργασία, είναι ανίκητος∙ 
μέσα από ποικίλους δρόμους, μονοπάτια ή λεωφό-
ρους εξαπλώνεται, κυριαρχεί και τέλος σκοτώνει τον 
ξενιστή του, οδηγώντας τους απογόνους του, το ίδιο 
το «γένος» του δηλαδή, στον χαμό. Στο καίριο ερώ-
τημα «γιατί;», υπάρχουν ίσως πολλές προτάσεις 
ερμηνείας και θα υπάρξουν περισσότερες στο μέλλον∙ 
απουσιάζει η μία και ενιαία απάντηση –εκτός βέβαια 
από τις μεταφυσικές και θρησκευτικές προσεγγίσεις. 
Το να διευκρινιστεί ότι η αξιωματική πρόταση περί 
ανικήτου του καρκίνου αφορά την προχωρημένη 
νόσο είναι βέβαια εντελώς περιττό.

Στις επόμενες γραμμές θα επιχειρηθεί μια σύντομη 
περιήγηση στην ιστορία της ανθρώπινης αυταπάτης 
για τη νίκη επί του Καρκίνου και του συσσημαινό-
μενου Θανάτου, χωρίς ωστόσο να αποτολμηθεί η 
είσοδος στο πεδίο της μεταφυσικής. Στη συνέχεια 
θα θιγούν επίσης επιγραμματικά οι προσπάθειες του 
παρόντος και οι προσδοκίες του μέλλοντος για την 
υπερνίκηση του Καρκίνου. Μοιραία, απαντήσεις δε 
θα προταθούν∙ το εγχείρημα της διατύπωσης των 
ερωτήσεων υπερκαλύπτει το όριο των αντοχών του 
ακροατή ή αναγνώστη. 

Πέραν της αρχικής αξιωματικής πρότασης, είναι 

Η ενσωμάτωση της καινοτομίας  
στην ογκολογική πράξη.
Το καινόν έναντι του κενού
Αλέξανδρος Αρδαβάνης

χρήσιμο να διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες. Ο όρος 
Καρκίνος, που όλοι γνωρίζουμε ότι σημαίνει κάβου-
ρας, αποδίδει τον λατινογενή όρο Cancer < Cancrus 
– στον οποίο εσφαλμένα ή διασταλτικά συστεγάζο-
νται όλα τα κακοήθη νεοπλάσματα, επιθηλιογενή και 
μεσεγχυματογενή. Με τον όρο Καρκίνος λοιπόν δεν 
εννοούμε μία νόσο αλλά χιλιάδες ή εκατομμύρια νο-
σήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κατανόηση 
και την αντιμετώπισή του. 

Το πρόσφατο παρελθόν μας διδάσκει τόσο για την 
αδυναμία μας να κατανοήσουμε τα υποκείμενα των 
κακοήθων νόσων όσο και για τη ροπή του ανθρώπου 
προς την αυταπάτη της νίκης. Διαβάζοντας το ιστορικό 
πόνημα «Ο καρκίνος παρά τοις αρχαίοις Ελλησιν 
ιατροίς» του Αριστοτέλους Κούζη, δημοσιευμένο προ 
εκατό ετών, έπεσα τυχαία πάνω σε αυτήν τη βεβαιό-
τητα∙ «η λύση είναι εγγύς» ισχυρίζεται ο συγγραφέας 
έναν αιώνα πριν∙ αλλά ακόμα δεν...ενώ το «φάρμακο 
του καρκίνου» πριν από λίγες μόλις δεκαετίες ανακα-
λυπτόταν ανά 2-3 μήνες, με τη συχνότητά της ανακά-
λυψής του να ακολουθεί τον ρυθμό της διάδοσης των 
ειδήσεων και να φτάνει τα τελευταία χρόνια τις λίγες 
ημέρες ή το πολύ μια εβδομάδα.

Τι σηματοδοτεί όμως ο όρος καινοτομία στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου; Συνοπτικά μπορούμε 
να τον οριοθετήσουμε στα ακόλουθα: εξελίξεις 
βασισμένες σε νέες ιδέες, νέες πρακτικές, νέες 
τεχνικές, ριζικά διάφορες από τις προηγούμε-
νες που αποφέρουν σημαντική βελτίωση στην 
θεραπευτική, με αποτέλεσμα επιβράδυνση της 
εξέλιξης ή εκρίζωση μιας κακοήθους νεοπλασμα-
τικής νόσου, σημαντική βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας της παρηγορητικής θεραπείας, 
σημαντική βελτίωση μιας διαγνωστικής μεθόδου 

Παθολόγος Ογκολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Νοσο-
κομείο «Άγιος Σάββας»
Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Αλέξανδρος Αρδαβάνης, Μπουμπου-
λίνας 19, 163 45 Ηλιούπολη, E-mail: ardavanis@yahoo.com
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στην πρώιμη ανίχνευση ενός νεοπλάσματος ή 
της υποτροπής του, ανάπτυξη διαγνωστικών 
μεθόδων για την πρώιμη ανίχνευση κακοήθους 
νεοπλάσματος, ανακάλυψη, κοινοποίηση και 
συμβολή στην απόσυρση ενός καρκινογόνου 
παράγοντα. 

Για λόγους οικονομίας θα εξετάσουμε χωριστά 
τις καινοτομίες ανά πεδίο εφαρμογών. Οι πυλώνες 
της αντικαρκινικής πάλης είναι τρεις: οι τοπικοί 
χειρισμοί –χειρουργική και ακτινοθεραπεία- και οι 
συστηματικοί χειρισμοί –ορμονοθεραπεία, χημει-
οθεραπεία, βιολογική θεραπεία, ανοσοθεραπεία, 
αμφότεροι στηριγμένοι στην πλατφόρμα της επαρκούς 
διαγνωστικής αξιολόγησης. Η πρόληψη και η 
έρευνα –βασική και κλινική- θα εξεταστούν χωριστά 
καθώς προηγούνται όλων υπολοίπων αφενός χρονικά 
αφετέρου ως προϋποθέσεις για την ογκολογική πράξη. 
Τέλος θα προσεγγιστούν –οπωσδήποτε με δέος- και 
οι εναλλακτικές θεραπείες.

ι. διαγΝΩΣΤικΕΣ καιΝΟΤΟΜιΕΣ

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η τε-
χνολογική έκρηξη οδήγησε πλήθος καινοτομιών 
στην υπηρεσία της ιατρικής. Ως μη ειδικός, θα 
περιοριστώ σε μια ενδεικτική περιήγηση στον χώρο 
της διαγνωστικής, από την οπτική γωνία του κλινικού 
ογκολόγου και των «αναγκών και προσδοκιών» του 
από τη βιοτεχνολογία.

Ια. Απεικόνιση

Η πλήρης και αξιόπιστη απεικόνιση των καρκίνων 
με τις μεταστάσεις τους είχε ανέκαθεν κεντρική θέση 
στο φαντασιακό και τις προσδοκίες της ογκολογικής 
κοινότητας. Και όχι άδικα βεβαίως καθώς η εποχή 
της ανατομικής σταδιεκτίμησης μόλις τώρα τελειώνει, 
αντικαθιστάμενη από πιο προχωρημένα μοντέλα, 
όπως η βιολογική σταδιεκτίμηση. 

Η υπολογιστική τομογραφία, η υπερηχοτομο-
γραφία, η μαστογραφία, ο μαγνητικός συντονισμός 
αναμφισβήτητα υπήρξαν επαναστατικές εξελίξεις την 
εποχή που εισήχθησαν∙ η σύγκριση με τις μεθόδους 
που αντικατέστησαν ήταν κάθε φορά συντριπτική, 
καθώς «έβλεπαν» εικόνες συμβάντων ή συμβαινόντων 
για τις οποίες οι εκάστοτε προηγούμενες μέθοδοι ήταν 
«τυφλές». Η είσοδος στο προσκήνιο του PET-scan 
πριν από λίγα χρόνια άνοιξε ένα νέο παράθυρο στην 
έννοια της «λειτουργικής απεικόνισης», αναδεικνύ-
οντας ενεργό νόσο σε σημεία που αδυνατούν οι μη 
λειτουργικές μέθοδοι να ανιχνεύσουν. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι μέγιστο μέρος της προόδου στην 
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου οφείλεται στην 

υποστήριξη της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί 
το πρότυπο και οδηγό δύναμη του καινού στην 
ογκολογία - και όχι μόνο σε αυτήν βέβαια.

Η αδιαμφισβήτητη πρόοδος χάρη στα καινά 
της τεχνολογίας σκιάζεται συχνά από το υπερι-
πτάμενο αρπακτικό κενό. Η διαρκής προσπάθεια 
εισαγωγής και εδραίωσης καινοτόμων μεθόδων 
τείνει να απωθεί στο περιθώριο και να απαξιώνει τις 
καθιερωμένες, αξιόπιστες και κυρίως προσιτές στον 
ευρύ πληθυσμό. Συνέπειες, η τεράστια αύξηση του 
κόστους έναντι μικρής έως ανύπαρκτης βελτίωσης 
της διαγνωστικής ευαισθησίας και ειδικότητας, η 
απότομη μετάβαση του καινού στην επικράτεια 
του κενού. Η κατάχρηση της αξονικής τομογραφί-
ας, του μαγνητικού συντονισμού και, τελευταία, του 
PET-scan είναι γνωστή σε όλους, όπως γνωστές 
είναι και οι οδηγές δυνάμεις, τα κίνητρα αυτής της 
κατάχρησης, που διευρύνουν το κενό ορθολο-
γικής διαχείρισης των πόρων, ενώ αναδύεται 
το πρόβλημα της υπερδιάγνωσης στη θέση της 
βυθιζομένης υποδιάγνωσης∙ η πρώτη βέβαια 
είναι χαρακτηριστική των νέων πλέον ευαίσθητων 
μεθόδων και συνήθως υποχωρεί με τη συσσώρευση 
εμπειρίας. 

Iβ. Καρκινικοi Δεiκτες

Προ 20ετίας, όταν ο γράφων έμπαινε με δέος στον 
χώρο της ογκολογίας, βρίσκονταν στο προσκήνιο 
οι καρκινικοί δείκτες∙ πιστεύαμε τότε ότι μέσω των 
μορίων αυτών μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε 
αξιόπιστα την πορεία της νόσου, να προβλέψουμε 
εντοπίσεις της κλπ. Πιστεύτηκε μάλιστα ότι ήταν η 
απλή μέθοδος που ψάχνει η ιατρική κοινότητα για 
την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου. Το καινόν ήταν 
εκεί μπροστά μας θριαμβεύον. 

Η λαμπερή τροχιά τους ήταν πολύ σύντομη, καθώς 
σε λίγα χρόνια, από τις εκατοντάδες προτεινομένων 
απέμειναν 4-5 δείκτες με αποδεκτή αξιοπιστία και συ-
γκεκριμένες ενδείξεις. Είναι από ετών γνωστό πως οι 
καρκινικοί δείκτες είναι μόρια συνοδά και όχι ειδικά των 
όγκων (tumor-associated, not tumor-specific). Η διά-
ψευση των τότε προσδοκιών απεικονίζεται ανάγλυφα 
στις κατευθυντήριες οδηγίες των AsCO και EsMO για 
την παρακολούθηση του καρκίνου του μαστού, όπου 
κανένας δείκτης δεν συνιστάται. Οι περισσότεροι 
ογκολόγοι από διαφορετικές αφετηρίες εκκινούντες 
ή μη εκκινούντες δεν τολμούν να καταργήσουν τη 
χρήση τους στην παρακολούθηση μετά την αρχική 
διάγνωση και θεραπεία. 

Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για κενό; Πιστεύω 
πως όχι, καθώς υπάρχουν 2-3 δείκτες πολύτιμοι, οι 
οποίοι, με την ορθή χρήση τους σε έμπειρα χέρια 



74 ———————————————————— Βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 8, Τεύχος 1-2, Ιανουάριος - Ιούνιος 2009

έχουν δυναμικό διάσωσης ζωών είτε σε πρώιμη 
είτε σε προχωρημένη φάση και ενδεικτικά αναφέρω 
το PSA, την AFP, την b-HCG. 

Ιγ. Η γονιδιακή υπογραφή  
των νεοπλασμάτων

Οι πανηγυρισμοί για την ολοκλήρωση χαρτογράφη-
ση του ανθρώπινου γονιδιώματος (DNA mapping) δεν 
είχαν κοπάσει, όταν ανακοινώθηκαν οι πρώτες μελέτες 
για τη δυνατότητα των ερευνητών να παράσχουν 
επαρκή πρόγνωση και πρόβλεψη της εξέλιξης για 
κάθε ασθενή χωριστά μέσω της ταυτοποίησης της 
γονιδιακής υπογραφής του νεοπλάσματός του. 
Η πραγματική θέση αμφοτέρων των αναμφισβήτητα 
θετικών εξελίξεων μένει να προσδιοριστεί. Ωστόσο, 
κάποιοι ογκολόγοι παραπέμπουν ασθενείς τους για 
τη δαπανηρή και μη καλυπτόμενη από τα ταμεία τους 
σχετική εξέταση, υποσχόμενοι ακριβέστερη αξιολόγηση 
της νόσου. Αν γνωρίζουν ότι η αξία τέτοιων εξετάσε-
ων έγκειται μόνο σε ένα προσδιορισμό καμπύλης 
πιθανοτήτων υποτροπής και επιβίωσης, τότε απλώς 
το αποκρύπτουν δολίως∙ αν λαμβάνουν θεραπευ-
τικές αποφάσεις όχι εξατομικεύοντας βάσει των 
καθιερωμένων προγνωστικών παραγόντων αλλά 
αποκλειστικά μελετώντας στατιστικά δεδομένα 
-που αύριο μπορεί να αλλάξουν- τότε η έννοια 
του κενού τούς εμπεριέχει ολοκληρωτικά με το 
παραπλανητικό καινόν περιτύλιγμα. 

Ιδ. Μοριακοi δεiκτες – καθοδήγηση στοχευτικής 
θεραπεiας 

Η υπόθεση αυτή στα πρώτα της βήματα, είναι 
το βρέφος που επιχειρεί τα πρώτα του βήματα στον 
κόσμο των μεγάλων∙ είναι το συνώνυμο του και-
νού, προς ώρας και αποτελεί επιπολαιότητα το να 
αποπειραθεί κανείς να εντοπίσει τα σημεία όπου θα 
αναπηδήσουν τα κενά. Ήδη αρκετές γονιδιακές 
μεταλλάξεις ή η απουσία τους μας καθοδηγούν στην 
επιλογή ή απόρριψη μιας εξειδικευμένης μοριακής 
στόχευσης∙ παραδείγματα το HER2, το EGFR, το K-
Ras, η Topo-II κλπ. Ήδη διαπιστώνονται οι πρώτες 
ασάφειες και ανεπάρκειες, όπως για παράδειγμα το 
K-Ras που ανατρέπει την αξία τού, μόλις δύο-τρία 
έτη πριν, καθιερωμένου EGFR. 

Οι εξελίξεις στον τομέα αυτόν είναι εκρηκτικές, κα-
θώς το σχετικό ενδιαφέρον της φαρμακοβιομηχανίας εί-
ναι καυτό, και αναμένονται αμέτρητα, χαίνοντα κενά 
για κάθε θεαματικό καινό που θα προκύπτει.

Με αφορμές πολλές, δυστυχώς, τονίζεται εδώ η 
κενότητα και δολιότητα όσων –δημοσιογράφων 
και γιατρών- επιχειρούν να προβάλλουν καινές, 

υπό έρευνα διαγνωστικές ή θεραπευτικές μεθόδους 
από το εύκολο χωρίς αντίλογο βήμα των ΜΜΕ∙ 
το επιχείρημα της αναγκαιότητας ενημέρωσης του 
πληθυσμού είναι επιεικώς έωλο. 

ιι. θΕΡαΠΕυΤικΕΣ καιΝΟΤΟΜιΕΣ

ιια. ΤΟΠικΟι και ΠΕΡιΟΧικΟι ΧΕιΡιΣΜΟι

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Για αιώνες και μέχρι σήμερα, η χειρουργική θεω-
ρήθηκε και θεωρείται –ορθώς κατά την άποψή μας- ο 
χρονικά πρώτος χειρισμός αλλά και ο ακρογωνιαίος 
λίθος της θεραπείας του καρκίνου. Η αμφισβήτηση 
αυτού του κυρίαρχου ρόλου αποτελεί επί του παρό-
ντος ατόπημα. Συνεπώς, κάθε βελτίωση τεχνικών 
που οδηγεί στην αποτελεσματικότερη εκρίζωση 
του όγκου και των τυχόν παραφυάδων του χωρίς 
μείζονα χειρουργική νοσηρότητα ή αναπηρία, είναι 
ευπρόσδεκτη και κατατάσσεται αυτομάτως σχεδόν 
στο καινόν.

Το κενόν αναδύεται στην ηθελημένη ή αθέλητη 
«αγνόηση» ή «παράβλεψη» του συστηματικού 
χαρακτήρα της μεγάλης πλειονότητας των καρ-
κίνων που χειρουργούνται. Η πλέον τεχνικά άρτια 
χειρουργική επέμβαση με πρόνοια μη διασποράς 
καρκινικών κυττάρων, με πλήρη αφαίρεση σε ευρέα 
υγιή όρια κλπ κλπ, θα αστοχήσει να θεραπεύσει εάν 
ο καρκίνος έχει διαφύγει νωρίτερα –δυστυχώς στη 
μεγάλη πλειονότητα συμβαίνει ακριβώς αυτό. Ενόψει 
αυτής της πραγματικότητας, την οποία ουδείς έμφρων 
ιατρός δικαιούται να αγνοεί, η «επικούρηση» της χει-
ρουργικής από την ακτινοθεραπεία και τη συστηματική 
θεραπεία προβάλλει ως αναγκαιότητα∙ εκφράσεις του 
τύπου «εγώ σε καθάρισα καλά, πήγαινε σπίτι σου και 
δε χρειάζεται τίποτε άλλο», συχνά εισβάλλουν με δρα-
ματικό τρόπο στο φάσμα του γελοίου και –χειρότερα 
ακόμη- του δολίου. Το εντυπωσιακότερο καινόν δε 
μπορεί να γεμίσει το πελώριο κενό που ανοίγεται 
από την ενδεχόμενη εγωιστική Χειρουργοκεντρι-
κή αβελτηρία του χειρουργού να νομίζει ότι όλα τα 
«σφάζει και τα μαχαιρώνει», όλα μόνος αυτός και η 
Θεά Χειρουργική τα θεραπεύει, πως άμα δε γίνει καλά 
με το χειρουργείο δε γίνεται καλά με τίποτε». 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα καινά που, με τα 
καπρίτσια της μεταβαλλομένης βιβλιογραφίας, πη-
γαινοέρχονται στο φάσμα του κενού. Ενδεικτικά 
παραδείγματα αυτά των επεμβάσεων «καθαριότητας» 
σε καρκίνο μαστού, των αποκαταστάσεων μετά από 
μαστεκτομή,των «ογκομειωτικών» επεμβάσεων σε 
καρκίνο του πεπτικού ή των ωοθηκών, των μεταστασε-
κτομών στο ήπαρ ή τους πνεύμονες σε καρκίνο παχέος 
εντέρου ή οστεοσαρκώματα, των λεμφαδενεκτομών 
σε μελάνωμα.
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AκΤιΝΟθΕΡαΠΕια

Η θεραπευτική χρήση της ακτινοβολίας, που όπως 
γνωρίζουμε, ανακαλύφθηκε τυχαία από τον Rontgen, 
μετρά ήδη αρκετές δεκαετίες εφαρμογής στην ογκολο-
γία. Αποτελεί το απαραίτητο συστατικό μιας επιτυχούς 
συνολικής αντικαρκινικής θεραπείας, προσβάλλοντας 
με μεγάλη ισχύ τοπικά και εκριζώνοντας τα τυχόντα 
καρκινικά κύτταρα που «διέφυγαν» του χειρουργού. 

Η ακτινοθεραπεία απαιτεί σημαντικό υπόβαθρο 
γνώσεων και δεξιοτήτων από τον γιατρό αλλά και 
υψηλές απαιτήσεις σε τεχνολογική υποδομή. Η ανε-
πάρκεια σε μία από τις προηγούμενες προϋποθέσεις 
μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες είτε στην 
επαγωγή ακτινικής νοσηρότητας -το άμεσο- είτε στην 
έκβαση της νόσου –το απώτερο αποτέλεσμα. Η πρώτη 
συνέπεια είναι ορατή εξαρχής και «παλεύεται» -όπως 
και αν παλεύεται… (οι εικόνες ακτινικών εγκαυμάτων 
και παραμορφώσεων είναι νωπές στη μνήμη όλων 
και ελπίζεται οριστικά στο παρελθόν). Η απώτερη δε 
συνάγεται παρά μόνο υποθετικά εκ των υστέρων. 

Είναι ευνόητο πως και σε αυτόν τον τοπικό/περιοχικό 
χειρισμό κάθε εξέλιξη στην κατεύθυνση της βελτιστο-
ποίησης του αμέσου και του απωτέρου αποτελέσματος 
είναι ευπρόσδεκτη και αυτομάτως επίσης εντάσσεται 
στο καινόν, μοιραζόμενη με τη χειρουργική τους ρόλους 
και την ευθύνη του τοπικού ελέγχου της νόσου. To 
κενόν αναπηδά και διεκδικεί την ίδια περιοχή με αυτή 
της χειρουργικής, δηλαδή την «παράβλεψη» του 
συστηματικού χαρακτήρα των περισσοτέρων καρ-
κίνων. Ασθενείς υποβάλλονται σε μια επιπλέον τοξική 
θεραπεία, καθυστερώντας κάποια άλλη, σημαντικότερη 
για την περίπτωσή τους –χημειοθεραπεία πχ. 

Η εμφάνιση εξελιγμένων ακτινοθεραπευτικών 
συνόλων στηριγμένων στην πληροφορική, μόνο 
στο φάσμα του καινού μπορεί να λογισθεί, καθώς 
πλεονεκτούν από κάθε άποψη σε σύγκριση με τα 
παλαιότερα μηχανήματα, μειονεκτώντας ίσως από 
άποψη αυξημένου κόστους, αν και το τελικό πρό-
σημο (όφελος-κόστος) φαίνεται πως είναι σαφώς 
θετικό. 

Η εφαρμογή στερεοτακτικής ακτινοθεραπείας με 
τη βοήθεια της πληροφορικής (γνωστή ως gamma-
knife, X-knife, Cyberknife) μοιάζει να είναι το μέλλον 
που βιάστηκε να βγει στο παρόν. Είναι πιθανό ότι 
αυτή η μορφή θα είναι η ιστορία της ακτινοθεραπείας 
–το καινόν- έναντι της προϊστορίας, η οποία όμως 
επ’ ουδενί θα μπορέσει να καταταχτεί στο κενόν. 
Προβληματισμοί εντούτοις ανακύπτουν με νεότερες 
εφαρμογές μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Η φω-
τοδυναμική θεραπεία (LAsER), οι ραδιοσυχνότητες 
για καταστροφή μεταστατικών ή πρωτοπαθών όγκων, 
η ηλεκτροχημειοθεραπεία κ.ά., ενώ προβάλλουν ως 
εναλλακτικές λύσεις με ενδιαφέρον παρηγορητικό/

ανακουφιστικό δυναμικό –το καινόν- πάσχουν από 
την πρωταρχική αδυναμία των τοπικών/περιοχικών 
χειρισμών∙ παραμένει ασαφής –το κενόν- η πραγ-
ματική τους θέση στον χωροχρόνο της συνολικής 
θεραπείας του καρκίνου. 

Προτείνεται ως μείζον κενόν των παραπάνω 
καινών προσεγγίσεων η εφαρμογή τους συχνά χω-
ρίς τεκμηριωμένες ενδείξεις (με τη βοήθεια αθέμιτης 
παραπλανητικής διαφήμισης) και η αδυναμία πρό-
σβασης για ολόκληρο τον πληθυσμό ασθενών που 
τις χρειάζονται πραγματικά (αυτό με την ευθύνη της 
-όχι πάντα παράλογα- δύσπιστης πολιτείας).

ιιβ. ΣυΣΤΗΜαΤικΟι ΧΕιΡιΣΜΟι

Χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, βιολογικοί 
τροποποιητές

Η μείζων μετάβαση στο πεδίο της χημειοθερα-
πείας τα τελευταία χρόνια ήταν από την αντίληψη 
του «μέγιστου ανεκτού» σε αυτήν του «ελάχιστου 
αποτελεσματικού».

Πλήθος αντινεοπλασματικών φαρμάκων έφτασαν 
στο εμπόριο τις τελευταίες δεκαετίες. Θα εστιάσω σε 
ορισμένα με κυμαινόμενη πορεία δημοφιλίας στην 
ογκολογική κοινότητα, η οποία πορεία επιβεβαιώνει 
την διαρκή εναλλαγή καινού και κενού. 

Οι ιντερφερόνες εισήχθησαν διθυραμβικά ως 
υπερκαινοφανείς αστέρες στη θεραπευτική του καρ-
κίνου πριν 20 περίπου χρόνια, γιατρεύοντας περίπου 
τα πάντα∙ εδώ και αρκετά χρόνια οι τεκμηριωμένες 
ενδείξεις τους περιορίζονται σε 3-4 νεοπλάσματα. 
Ίσως η κατάχρηση επιτάχυνε την διάνοιξη των 
κενών και την εσωτερική τους κατάρρευση.

Οι ανθρακυκλίνες κυριάρχησαν πολλά χρόνια 
στο στερέωμα πλήθους νεοπλασμάτων, κυρίως στον 
καρκίνο του μαστού. Χαρακτηριστικά, προ δεκαπε-
νταετίας περίπου, γυναίκες με καρκίνο μαστού και 
αντοχή στις ανθρακυκλίνες θεωρούντο «τελειωμένες». 
Η έλευση των ταξανών άνοιξε ένα ακόμα παράθυρο 
ελπίδας και σύντομα προέκυψε το αξίωμα «γυναίκα 
με καρκίνο μαστού δεν επιτρέπεται να πεθάνει, χω-
ρίς να έχει πάρει αυτές τις δύο ομάδες φαρμάκων». 
ανθρακυκλίνες και ταξάνες κρατούν ακόμα τα ηνία 
σε ευρύ φάσμα νεοπλασμάτων, αν και οι μεσο- και 
μακροπρόθεσμες τοξικότητές τους σε συνδυασμό με 
τη μάλλον υπερτιμημένη αποτελεσματικότητά τους 
έχουν αρχίσει να κλονίζουν αυτή τη βεβαιότητα. Το 
άστρο τους παραμένει καινόν, αν και αρχίζει να 
θαμπώνει, ενώ νεότερες φαρμακοτεχνικές μορφές ή 
εξέλιξη των ιδίων μορίων (εγκλεισμός σε λιποσώματα, 
εποθιλόνες κλπ) υπόσχονται επιμήκυνση της ζωής 
τους στην αντινεοπλασματική φαρέτρα. 

Οι αντιαρωματάσες μπήκαν, προσεκτικά στην 
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αρχή, στο προσκήνιο της ορμονοθεραπείας και σή-
μερα τείνουν να απωθήσουν –βάσει ισχυρών δεδο-
μένων- την άλλοτε βασίλισσα ταμοξιφένη σε μια 
μικρή υποομάδα μεταεμμηνοπαυσιακών γυναικών. 
Υπάρχουν γνωστές ή άγνωστες πτυχές δράσης και 
τοξικότητας που αποσιωπώνται; Είναι το καινόν 
αρραγές ή κάπου ραγίζει; Όπως για παράδειγμα τα 
οστεοπορωτικά οστά των γυναικών που τις παίρνουν, 
έστω και αν αυτό αποκαθίσταται με διφωσφονικά; 
Δικαιούμαστε να χειριζόμαστε τους ασθενείς με αντί-
δοτα επί αντιδότων;

Στοχευτική θεραπεία: η ιστορία έναντι  
της προϊστορίας;

…ή μήπως το κρύο κενό μιας ακόμα διάψευσης 
προσδοκιών; Το εγγύς μέλλον θα απαντήσει.

Οι στόχοι της θεραπείας των κακοήθων νεοπλασμά-
των από ετών ευρίσκονται σε φάση μετάβασης. από 
την πίστη στη δυνατότητα εκρίζωσης, η επιστημο-
νική κοινότητα έχει πλέον παραδεχθεί την αδυναμία 
επίτευξης ίασης, για την πλειονότητα των κακοη-
θειών και προσχωρεί στον ρεαλιστικότερο στόχο 
της μετατροπής των ταχέως θανατηφόρων νεοπλα-
σμάτων σε «χρόνιες νόσους». Η μακρά συνύπαρξη 
–ειρηνική με διαλείμματα συγκρούσεων- ξενιστή και 
ξενιζομένου αποτελεί πλέον τον δηλούμενο στόχο των 
περισσοτέρων νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων∙ η 
μείζων αυτή μετάβαση από την αυταπάτη της νίκης 
στον πραγματισμό συντελέστηκε σε μάλλον βραχύ 
διάστημα -δεκαπέντε χρόνια περίπου- και οφείλεται 
κυρίως στην εκρηκτική συσσώρευση πληροφοριών 
από τη βασική έρευνα και την επιταχυνόμενη μεταφορά 
τους στην κλινική εφαρμογή. Οι εξελίξεις αυτές έφεραν 
στην επιφάνεια και σειρά νέων ζητουμένων με εμπλοκή 
πολλών, αλληλεπικαλυπτομένων μεταβλητών∙ νέες, 
άγνωστες τοξικότητες θέση στους θεραπευτικούς 
αλγορίθμους, μεγιστοποίηση του οφέλους για τον 
ασθενή, αντιμετώπιση του διογκούμενου κόστους 
έχουν πλέον τη μερίδα του λέοντος στις επιστημονικές 
συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. 

υψηλής ειδικότητας μονοκλωνικά αντισώματα 
αποκλείουν υποδοχείς της οικογένειας HER, βελτι-
ώνοντας ενίοτε θεαματικά τα αποτελέσματα της 
κυτταροτοξικής θεραπείας, τόσο σε ποσοστά ανταπό-
κρισης, όσο και διάρκεια υφέσεων αλλά και επιβίωση∙ 
μάλιστα, έναντι ήπιας τοξικότητας. Ένα από αυτά, το 
γνωστό Herceptin μετά την κατάδειξη σε τρεις μεγάλες 
τυχαιοποιημένες μελέτες, μιας δραματικής ελάττωσης 
–στο ήμισυ περίπου- του κινδύνου υποτροπής, έχει ήδη 
εγκριθεί για την επικουρική θεραπεία του καρκίνου του 
μαστού. Ωστόσο, η διάρκεια χορήγησης του τελευ-
ταίου στη μεταστατική νόσο είναι απροσδιόριστη∙ 

φαίνεται, και οι περισσότεροι συμφωνούν σε αυτό, πως 
πρέπει να χορηγείται μέχρι προόδου της νόσου, ενώ 
κάποια δεδομένα συνηγορούν για συνέχισή του μετά 
από αυτή, με διαφορετικό κυτταροτοξικό παράγοντα∙ 
νεότερα και πιο πειστικά προτείνουν την μετακίνηση 
σε ένα από του στόματος αναστολέα τυροσινικής κι-
νάσης με αnti-HER2 και anti-EGFR δράση, επίσης με 
απροσδιόριστο χρονικό ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση, 
ασθενής και γιατρός είναι «εγκλωβισμένοι» στο 
δίλημμα «διατήρηση στη μακρότερη δυνατή ύφεση 
αλλά υπό ενδοφλέβια θεραπεία ή χωρίς θεραπεία 
μεν αλλά με ταχύτερη επέλευση της επιδείνωσης». 
Άλλα μονοκλωνικά αντισώματα παγιδεύουν τον 
VEGF, αναστέλλοντας έτσι την νεοαγγείωση του όγκου 
και ομαλοποιώντας το τοίχωμα των πέριξ αγγείων∙ η 
αρνητική για το νεόπλασμα και ευνοϊκή για τον 
ασθενή επιδράσεις είναι εύκολα αντιληπτές. Ενα 
τουλάχιστον από τα αντισώματα αυτά, το bevacizumab 
(Αvastin) έχει ήδη εισαχθεί στη θεραπευτική, αρχικά 
του καρκίνου του παχέος εντέρου και στη συνέχεια 
του μαστού και του πνεύμονα, ενώ ακολουθούν και 
άλλα νεοπλάσματα. Η απαραίτητη και συνιστώμε-
νη διάρκεια και αυτής της θεραπείας παραμένει 
προς το παρόν ασαφής, ενώ υπάρχουν δεδομένα 
που υποστηρίζουν ότι με τη διακοπή της θεραπείας 
μπορεί να παρατηρηθεί φαινόμενο αναζωπύρωσης 
της διαδικασίας που ανεστάλη∙ εξάλλου, η πιθανότητα 
διατήρησης επί μακρόν της αντιαγγειογενετικής θεραπεί-
ας, για τη συντήρηση της αναστολής και συγχορήγηση 
άλλων κυτταροτοξικών κατά την επιδείνωση, έχει ήδη 
προταθεί και διερευνάται. Είναι ευνόητο ότι και εδώ, 
ασθενής και γιατρός θα ευρεθούν ενώπιον παρεμφε-
ρών διλημμάτων, μιας οιονεί ομηρείας, ενός κενού 
μέσα στο καινό, μιας «μαύρης τρύπας» που ρουφά 
ελπίδες, ποιότητες ζωής, συστήματα υγείας και 
παντοειδείς προϋπολογισμούς.

Πλήθος αυξανόμενο μικρομοριακών αναστο-
λέων τυροσινικής κινάσης, του ενδοκυττάριου τμή-
ματος μεμβρανικών υποδοχέων, που αποκλείουν 
τη μεταγωγή του σήματος αυξητικών παραγόντων 
αναστέλλοντας την έκφραση και την επιθετική 
συμπεριφορά των νεοπλασματικών κυττάρων. 
Φάρμακα από το στόμα, θεραπεία ευχερής και όχι 
εξαρτώμενη από νοσηλεία, αποτελεσματικότητα ικα-
νοποιητική έναντι χαμηλής τοξικότητας∙ εντούτοις, η 
διάρκεια χορήγησής τους επίσης δεν προσδιορί-
ζεται και οι πλείστοι και εδώ συγκλίνουν στο δυνητικά 
αβυσσαλέο «μέχρι την επιδείνωση». 

Φοβούμαστε πως σε όλες τις στοχευτικές θε-
ραπείες το στιγμιαία καινόν μετατρέπει τη ζωή 
του ασθενούς σε ένα διαρκές πολύμορφο κενό 
που ολοένα διευρύνεται. Προσδοκάται ωστόσο ότι 
η διατάραξη του «οικοσυστήματος δημόσια υγεία» θα 
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ισορροπήσει σύντομα με τη συσσώρευση περισσό-
τερων δεδομένων και εμπειρίας.

Αμέτρητες απόπειρες ανοσοθεραπείας του καρ-
κίνου έχουν αναφερθεί. Με εξαιρέσεις, παραμένουν 
στη σφαίρα του ιδεώδους κενού, καθώς αδυνατούν 
να συλλάβουν ή να προσεγγίσουν το πολυσύνθετο της 
καρκινογένεσης και της συνολικής νόσου καρκίνος. 

Σημαντική καινοτομία με πολλές προοπτικές αποτε-
λεί η εισαγωγή του εμβολίου εναντίον των ογκογόνων 
για τον τράχηλο της μήτρας ιών HPV. Εντούτοις το 
περίγραμμα ασφαλείας και αποτελεσματικότητας των 
εμβολίων τελεί ακόμη υπό διαμόρφωση. 

Η αξία της υποστηρικτικής  
και παρηγορητικής θεραπείας

Η ογκολογική κοινότητα απέκτησε συνείδηση 
της αξίας της υποστηρικτικής και ανακουφιστικής 
θεραπείας και έστρεψε το ενδιαφέρον της σε αυτή 
σε δύο κυρίως φάσεις ή ώσεις έστω. 

Η πρώτη ήταν κατά τα πρώτα έτη της εφαρμογής 
της χημειοθεραπείας, όταν ακόμη υπήρχε η κεντρική 
αυταπάτη της νίκης επί του καρκίνου∙ η απατηλή 
βεβαιότητα πως «ναι! με τούτα τα φάρμακα μπο-
ρούμε να τα εκριζώσουμε όλα τα νεοπλάσματα». 
Τότε, αναφάνηκαν μία-μία οι πλήθος παρενέργειες 
των χημειοθεραπευτικών παραγόντων και προ-
έκυψε η ανάγκη αποτελεσματικών αντιεμετικών, 
αποτελεσματικού ελέγχου και αντιστροφής της 
μυελοτοξικότητας κλπ. Εντούτοις, αποτελεσματικά 
υποστηρικτικά φάρμακα, όπως οι σετρόνες, αιμοποι-
ητικοί αυξητικοί παράγοντες, εισήχθησαν στη θερα-
πευτική μόλις στη δεκαετία του ’90. Ήταν το καινόν 
που ήρθε για να μείνει παρ’ όλα τα κενά που 
προέκυψαν στην πορεία∙ η χημειοθεραπεία έχασε 
γρήγορα το τρομερό προσωπείο της και περισσότερα 
θεραπευτικά προγράμματα μπορούσαν ακώλυτα να 
ολοκληρωθούν.

Η δεύτερη περίοδος, στην οποία αναθερμάνθηκε 
το ενδιαφέρον για την υποστήριξη και παρηγορητική 
φροντίδα ήρθε αργότερα, όταν παρά την εισαγω-
γή των δεύτερης και τρίτης γενιάς χημειοθερα-
πευτικών παραγόντων, όλες τις παραλλαγές και 
συνδυασμούς φαρμάκων και τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις, ο προχωρημένος καρκίνος παρέ-
μενε ανίκητος σε ένα πεισματικά υψηλό ποσο-
στό, διαφορετικό για κάθε νεόπλασμα βέβαια. Τότε 
ακούστηκαν πιο δυνατές οι φωνές που από χρόνια 
μιλούσαν για την αξία της Ποιότητας Ζωής και την 
αναγκαιότητα διαφύλαξής της στην πορεία της τοξικής 
χημειοθεραπείας. Τότε μπήκαν στην αρχή δειλά-δειλά 
και ύστερα ως βασικό συστατικό των κλινικών μελε-
τών οι μετρήσεις της ποιότητας ζωής∙ το καινόν ως 
αρραγές αναπόδραστο.

Η Ψυχοκοινωνική Ογκολογία, που είχε ξεκινήσει 
πολλά χρόνια πριν από σκαπανείς ογκολόγους ανά 
τον κόσμο –μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας- 
εύρισκε τη δικαίωσή της∙ το άλλοτε λοιδωρούμενο 
καινοφανές κατέστη εδραία πεποίθηση. Ακολού-
θησαν αρκετά γεγονότα, αμφίσημης ερμηνείας, όπως 
τα κριτήρια RECIsT, τα οποία περαιτέρω εδραιώνουν 
τη μετακίνηση της ογκολογικής κοινότητας από 
την πεποίθηση της νίκης στην παραδοχή της 
αδυναμίας μας και ο συμβιβασμός στην «ισοπαλία»∙ 
ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Οι ερυθροποιητίνες και οι αυξητικοί παράγοντες 
των λευκών, βασικοί παράγοντες της υποστηρικτι-
κής φροντίδας, μπήκαν δυναμικά στην ογκολογική 
φαρέτρα, επιτρέποντας την εφαρμογή εντατικότερων 
προγραμμάτων θεραπείας και βελτιώνοντας σημαντι-
κά την ποιότητα ζωής των ασθενών. απέτυχαν να 
δείξουν ουσιώδη θετική συμβολή στην επιβίωση, 
ενώ σχετικά πρόσφατα υπάρχει η τάση να περιοριστεί 
δραματικά η χρήση τους -ιδιαίτερα των ερυθροποιητι-
νών, λόγω πιθανολογούμενης δυσμενούς επίδρασης 
στην επιβίωση, σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενα 
δεδομένα. Το τελευταίο κωδικοποιείται και στις πρό-
σφατες σχετικές οδηγίες της AsCO, όπου συνιστάται 
η επάνοδος στις μεταγγίσεις όταν πρόκειται για 
αναιμία από συμπληρωματική χημειοθεραπεία 
(!!!). Ερωτήματα: 1) έπαιξε ρόλο στα αναφερόμενα ως 
δυσμενή αποτελέσματα από τις ερυθροποιητίνες, η 
παγκοίνως γνωστή κατάχρησή τους ; 2) παρεισφρέουν 
άλλοι παράγοντες με αντίπαλα της φαρμακοβιομηχα-
νίας συμφέροντα σε τέτοιες κατευθυντήριες οδηγίες; 3) 
εν κατακλείδι, πώς καταλήγει το καινόν να γίνεται 
τόσο διάτρητο από κενά;

Σήμερα πλέον η υποστηρικτική και παρηγορη-
τική φροντίδα αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της 
αντικαρκινικής θεραπείας∙ ένα τέως καινόν και 
νυν εδραίον που δεν πρέπει να διαβρωθεί από 
παρεισφρέοντα κενά.

Οι ΕΝαΛΛακΤικΕΣ θΕΡαΠΕιΕΣ:  
καιΝΟΤΟΜιΕΣ Η κΕΝΟΤΟΜιΕΣ;

Η πλειονότητα των εναλλακτικών θεραπειών 
του καρκίνου, είτε «αντικαρκινικά» είτε άλλα, 
όπως «συμπληρώματα διατροφής», βιταμίνες 
κλπ. κλπ. δεν αντέχει σε οποιαδήποτε κριτική. 
Οι εναλλακτικές θεραπείες αποτελούν διαρκές θέμα 
συζήτησης∙ δυστυχώς όχι τόσο μεταξύ των ειδικών, 
αλλά μεταξύ δημοσιογράφων στα ΜΜΕ και διαπρυ-
σίων κηρύκων των θαυματουργών ιδιοτήτων τους. Οι 
ογκολόγοι περιορίζονται αναγκαστικά σε υπεράσπιση 
των αυτονοήτων –όταν ερωτηθούν. 

Τα σχόλια περιττεύουν καθώς ό,τι δεν υποβάλλε-
ται στη βάσανο του ελέγχου, είναι μοιραία ύποπτο ή 
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τουλάχιστον αναξιόπιστο. Το κενόν εδώ υπερισχύει 
συντριπτικά και δε χρειάζεται συστάσεις∙ η εικόνα 
του κενοτόμου «θεραπευτή» που «τον πολεμούν τα 
συμφέροντα» ταλαντώνεται διαρκώς ανάμεσα στο 
δόλιο και το κωμικό φτάνοντας συχνά στο γελοίο. 

Να επαναληφθούν εδώ τα περί κενότητας και 
δολιότητας όσων εμπλέκονται στη προαγωγή 
αναπόδεικτων, μη εγκεκριμένων θεραπειών είναι 
απολύτως περιττό. Οφείλεται πάντως να ομολογηθεί 
ότι η αγυρτεία είναι παγκοσμίως υπέρτερη της 
ιατρικής καθώς προηγείται της τελευταίας σε 
ηλικία και συνεπώς εμπειρία. 

ιιι. καιΝΟΤΟΜιΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

IΙΙα Πρωτογενής

Είναι υβρις να μιλά κανείς για πρωτογενή πρό-
ληψη στη θάλασσα και ατμόσφαιρα καρκινογόνων 
όπου αθέλητα αλλά και συνένοχοι κολυμπούμε και 
ανασαίνουμε. 

Οι κατά καιρούς έρευνες και οι απορρέουσες συ-
στάσεις για αποχή από διάφορες συνήθειες του δυτικού 
τρόπου ζωής (κάπνισμα, κατανάλωση λίπους, έλλειψη 
άσκησης κλπ. κλπ.) αποτελούν κοινούς τόπους του 
ανανεουμένου και αυτοτροφοδοτουμένου καινού. 

Δυστυχώς η πραγματικότητα στην οποία ωθείται 
να βιώνει ο περίφημος δυτικός και βαθμιαία πα-
γκοσμιοποιούμενος άνθρωπος εκτρέπουν αυτό το 
υποκριτικά ορθόν καινόν σε βάραθρο κενό όπου 
όλοι βυθιζόμαστε, εκπληρώνοντας ουσιωδώς από 
διαφορετικούς δρόμους την ίδια για κάθε έμβιον ον 
νομοτέλεια «αρχής και τέλους». 

IΙΙβ Δευτερογενής και έγκαιρη διάγνωση

Ενδεικτικά αναφέρονται: Ανίχνευση αίματος στα 
κόπρανα, ως πρώιμο σημείο καρκίνου παχέος εντέ-
ρου, προληπτικές κολονοσκοπήσεις, απεικονιστικές 
εξετάσεις (μαστογραφία, απλή ακτινογραφία και αξο-
νική θώρακος, υπερηχοτομογραφία έσω γεννητικών 
οργάνων κ.ά). Δυστυχώς, με εξαίρεση τη μαστογραφία, 
όλες οι μαζικές δοκιμασίες σπάζουν σαν ξυλάρμενα 
καράβια όταν βγαίνουν στ’ ανοιχτά της τρικυμίας∙ 
όταν γίνονται αντιληπτές οι πρακτικές δυσκολίες της 
εφαρμογής τους στον γενικό πληθυσμό. υποδείγματα 
κενού στην Πράξη παρά τις ευγενικές προϋποθέ-
σεις του ουτοπικού καινού.

Ιδιαίτερης μνείας θα πρέπει να τύχει ο ταχέως ανερ-
χόμενος αστέρας της ανίχνευσης κληρονομουμένων 
καρκίνων του μαστού και των έσω γεννητικών οργάνων 
(μήτρας και ωοθηκών)∙ είναι τα γνωστά γονίδια BRCA 
1 και BRCA2. Το αδιαμφισβήτητο καινό έγκειται στην 
–για πρώτη φορά- δυνατότητα ενός μόνο δείκτη, ευ-

χερώς σχετικά, αν και ακριβά ακόμη, να προβλέψει 
με ισχύ ετυμηγορίας την ανάπτυξη καρκίνου σε 
κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω όργανα. Ωστόσο 
η πληροφορία αυτή με την τραγική ισχύ, ανοίγει έναν 
κρατήρα στην ψυχή του φορέα του ανεπιθύμητου 
κληρονομικού δικαιώματος∙ το καινόν επάγει ένα 
τεράστιο κενό στη ζωή του. Το πώς θα χειριστεί ο 
γιατρός αυτή την καίρια πληροφορία και πώς θα την 
ενσωματώσει σε αποτελεσματική και όχι κοινωνικά 
ισοπεδωτική παρέμβαση, είναι μία ακόμα tabula rasa, 
ένα από τα κενά που πρέπει να πληρωθούν. 

Σε πρόσφατο δημοσίευμα ιατρικού περιοδικού των 
ΗΠΑ αναφέρεται ότι ολοένα και περισσότερες γυναίκες 
επιλέγουν την αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή εφόσον 
είναι φορείς κληρονομούμενου καρκίνου μαστού… 
Ανατρίχιασα και προεκτείνω-ίσως αυθαίρετα: αν υπάρχει 
ή δειχτεί αργότερα και κληρονομούμενος καρκίνος έσω 
γεννητικών οργάνων, τι θα κάνουν; Αν βρεθεί αντίστοιχο 
γονίδιο για το παχύ έντερο, το στομάχι, τη γλώσσα, 
τα μάτια, τι θα κάνουν; Δηλαδή, εξασφαλίζουμε το 
υπάρχειν άνευ καρκίνου, απεμπολώντας το Ζην;

ιV. καιΝΟΤΟΜιΕΣ ΣΤΗ βαΣικΗ  
και κΛιΝικΗ ΕΡΕυΝα

Η έρευνα είναι συνώνυμο της καινοτομίας. 
Οφείλει εντούτοις να παραμείνει υπηρετούσα το 
καινόν αποφεύγοντας τις τομές στο κενό. 

Η έρευνα, έστω χωρίς ενοποιημένους άξονες, 
χωρίς ουσιωδώς μια διεθνώς συντεταγμένη προ-
σπάθεια, συνεχίζει να τραβάει το άρμα της ιατρικής 
προς τα εμπρός, έστω και αν αυτό το εμπρός δεν 
προσδιορίζεται. 

IVα. Βασική έρευνα 

Χαρακτηρίζεται από μια ασίγαστη ορμή στη μάχη 
για την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Συνέπειές της 
οι βιαστικές ανακοινώσεις σε αναρμόδια ΜΜΕ και 
όχι σε επιστημονικά συνέδρια, η εμφάνιση πλαστών 
αποτελεσμάτων, η αδυναμία σταθερών και συνεχών 
συνεργασιών. 

Θα υπάρξει άραγε κάποτε το ένα «φάρμακο κατά 
του καρκίνου», όπως λέει ο κόσμος; 

Ο αριθμός των βιοχημικών μονοπατιών του 
κυττάρου έχει υπολογιστεί πως ξεπερνά αρκετά 
το ένα δις, περίπου ένα δις διακόσιες χιλιάδες. Κάθε 
ένα από αυτά πρέπει να ταυτοποιηθεί, να στοχευθεί με 
κάποιο ή κάποια μόρια∙ στη συνέχεια πρέπει να μελε-
τηθεί σε κυτταρικές σειρές, σε πειραματόζωα και αφού 
περάσει επιτυχώς από αυτήν την προκλινική φάση να 
ελεγχθεί στις γνωστές τρεις φάσεις κλινικών μελετών. 
Αν ληφθεί υπόψη ότι απαιτούνται 10 έτη για να φτάσει 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ένα φάρμακο εμπόριο, μπορεί κάποιος να υπολογίσει 
το εφικτό μιας τέτοιας κολοσσιαίας προσπάθειας, εκτός 
βέβαια αν υπάρξει η μεγάλη ή μεγάλες εκπλήξεις.

Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι πίσω από κάθε πόρτα 
που ξεκλειδώνουμε με την προσδοκία της τελικής 
αποκρυπτογράφησης, μας περιμένουν κλειδωμένες 
εκατοντάδες πόρτες. Και ποια ή ποιες να διαλέξουμε 
να ξεκλειδώσουμε; Και πώς να γυρίσουμε πίσω και 
να ξαναπιάσουμε τον δρόμο αν διαπιστώσουμε ότι 
μπήκαμε σε λάθος πόρτα; Εξάλλου, ίσως κάποιος 
πραγματιστής -απαισιόδοξος στη γλώσσα των αιθερο-
βατούντων- μας υπενθυμίσει πως στο τέλος της πορείας, 
όπου θα φτάνουμε κατάκοποι, «έχοντας παραμερίσει 
ή εξουδετερώσει όλα τα εμπόδια», μας περιμένουν με 
αλαζονική υπεροψία τα βλαστικά κύτταρα και κάποια 
αμετακίνητα όρια, όπως το όριο Hayflick…

IVβ. Κλινική έρευνα

Επιγραμματικά μόνο:
Οι αυξανόμενοι περιορισμοί προστατεύουν τον 

ασθενή εν μέρει και εν μέρει στραγγαλίζουν τον ανε-
ξάρτητο ερευνητή –υπάρχει χρυσή τομή; 

Η μή δημοσίευση αρνητικών μελετών (…), η πα-
ρουσίαση εξωρραϊσμένων αποτελεσμάτων, η από-
κρυψη παρενεργειών από τη φαρμακοβιομηχανία 
και η αντίθετη προσπάθεια ανεξάρτητων ερευνητών∙ 
σημεία μιας διαρκώς παρούσας διαδικασίας χωρίς 
ορατό πέρας. 

Η επιτάχυνση της διαδρομής ενός φαρμάκου από 
το εργαστήριο στο εμπόριο: αμφισημία οφέλους και 
τιμήματος.

Η αδυναμία διεξαγωγής ανεξάρτητης έρευνας 
βασικής και κλινικής.

Η αναγκαιότητα ρυθμιστικού ρόλου της πολιτείας.
Χωρίς κλινικές δοκιμές με τα παρελκόμενα «θύ-

ματα» πού θα βρισκόμασταν σήμερα; 
Ποιο είναι το τελικό πρόσημο -το αλγεβρικό άθροι-

σμα καινού και κενού-της φαρμακοβιομηχανίας ;
Αποτελεί η διεθνής έρευνα και τα διασκορπιζόμενα 

ευρήματά της ένα συνονθύλευμα θραυσμάτων «κερ-
δοσκοπικής αναζήτησης», άρα μια σύγχρονη μορφή 
τυχοδιωκτισμού; 

Και ένα διερώτημα, ουσιωδώς ρητορικό, συνεπώς 
κενό νοήματος: Πώς θα γίνουν όλα τα θαυμαστά 
έργα της έρευνας και της βιοτεχνολογίας ένα και 
μόνο γιγάντιο βέλος που θα πλήξει καίρια και 
καθοριστικά τον Μέγιστο αντίπαλο;  

αΠΟΠΕιΡα κΩδικΟΠΟιΗΣΗΣ 

Προς τα πού πρέπει να κινηθούμε για να τιθα-
σεύσουμε κάποτε τον καρκίνο; Ευνόητο είναι ότι μία 

απάντηση δε μπορεί να υπάρξει. Προτείνονται:
•	Επίτευξη εφικτών στόχων μέσα από την αποδοχή 

της αξιακά φθίνουσας αλλά μόνης ρεαλιστικής 
κλίμακας στην πάλη μας: Ίαση – Παράταση ζωής 
– Παρηγόρηση.

•	Ανάπτυξη ρεαλιστικών διαγνωστικών και θεραπευ-
τικών αλγορίθμων με στόχους τη μέγιστη αποτε-
λεσματικότητα, χωρίς διασπάθιση των εκάστοτε 
διαθεσίμων πόρων.

•	Διατήρηση θετικού προσήμου στο σύνολο των 
θεραπευτικών παρεμβάσεων και για όλες τις βαθ-
μίδες της παραπάνω κλίμακας.

•	Πρόσβαση στη θεραπεία για το μεγαλύτερο δυ-
νατό ποσοστό του πληθυσμού των ασθενών με 
καρκίνο.

•	Διεθνώς συντεταγμένη έρευνα και όχι σκόρπιες 
ασύντακτες προσπάθειες.

•	Να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε καινοτομία χωρίς 
βιασύνη καθιέρωσής της πριν περάσει τις Συ-
μπληγάδες της επικύρωσης της Πράξης.

κΛΕιΝΟΝΤαΣ:

Ο καρκίνος είναι ανίκητος, όπως και κάθε 
νόσος∙ τα χρόνια νοσήματα υπογραμμίζουν αυτό 
το απορρέον από την απλή θέαση της ύπαρξης 
αξίωμα, αλλά και επάγουν ταχύτερη φθορά προ-
σημαίνοντας το Τέλος. «Κάθε όν οφείλει στη φύση 
τον θάνατό του» ισχυρίστηκε ο μεγάλος Βιεννέζος 
πατέρας της ψυχανάλυσης και εμείς οφείλουμε να 
μη το λησμονούμε, απαιτώντας ουτοπικά και κυρίως 
εγωιστικά την απουσία πόνου και νόσησης με τη θολή 
προσδοκία της αθανασίας. Ένας φίλος, καθηγητής 
Βιολογίας, τονίζει εύστοχα στους φοιτητές του: «όταν 
νικήσουμε αιτιοπαθογενετικά και όχι συμπτωματικά 
τον καρκίνο θα πάψουμε να γερνάμε, με ό,τι θετικό 
ή αρνητικό σημαίνει αυτό, καθώς θα έχουμε επέμβει 
πλέον στο επίπεδο του κυτταρικού κύκλου, σταμα-
τώντας τον…». 

ΣυΜΠΕΡαΣΜα

Το καινόν προχωρεί μπροστά με την πιστή σκιά 
του∙ το κενόν. Αν αποδεχθούμε την αναπόφευκτη 
ζεύξη τους, μπορούμε στο μέλλον να ελαττώσουμε 
τον χώρο του κενού σε όφελος του συμπαγούς 
καινού. 

Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε, πως το καινόν 
χαρακτηρίζεται από βιασύνη και ανυπομονησία∙ 
απαιτεί να μπει στη σκηνή, σπρώχνει, σπρώχνεται 
και ποδοπατιέται από άλλα καινά που διεκδικούν το 
προσκήνιο. Το κενόν, αντίθετα, διαθέτει εκπληκτικές 
υπομονή και επιμονή∙ συχνά και μνησικακία.
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1. ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στο “ΒΗΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ” γίνονται 

δεκτές προς δημοσίευση εργασίες με θέματα ογκολογικού 
ενδιαφέροντος υπό τη μορφή:

 Ανασκοπήσεων από τρεις το πολύ συγγραφείς και 
σε έκταση που να μη ξεπερνά τις 28  δακτυλογραφημένες 
σελίδες, σε διπλό διάστημα και μέχρι 100 παραπομπές. 

Πρωτότυπων εργασιών βασικής ή κλινικής έρευνας 
που μπορούν να παρουσιαστούν ως πλήρεις ή βραχείες 
αναφορές.

Ενδιαφερόντων  περιστατικών για σύντομη (8-10 
σελίδες σε διπλό  διάστημα) παρουσίαση σπάνιας νόσου ή 
εκδήλωσης ή ασυνήθους κλινικής πορείας και συζήτηση 
όσο είναι απαραίτητο για την παρουσίαση.

Πρακτικά σεμιναρίων, γραπτών συμποσίων, στρογ-
γυλών τραπεζιών και κλινικοπαθολογο-ανατομικών 
συζητήσεων, κατά την κρίση της Σύνταξης.

Ειδικά θέματα: γενικού ογκολογικού ενδιαφέροντος, 
εργασίες που δεν κατατάσσονται σε άλλη κατηγορία εργασι-
ών, έκτασης μέχρι 20-25 σελίδες διπλού διαστήματος.

Γράμματα αναγνωστών, έκτασης 2-3 σελίδων διπλού 
διαστήματος, με κρίσεις για δημοσιευόμενη εργασία ή 
γενικότερες γνώμες, σύντομες παρατηρήσεις, πρόδρομα 
αποτελέσματα σε συντομία κ.λ.π. Αν αφορούν κρίσεις δη-
μοσιευμένης εργασίας, τίθενται υπόψη του συγγραφέα  της 
εργασίας, που μπορεί να απαντήσει.

2. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
•  Η γλώσσα των εργασιών είναι η Ελληνική. Η Συντακτική 

Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται εργασίες 
στην Αγγλική γλώσσα, εφ΄ όσον υπάρχει αποχρών λόγος 
(π.χ. ξενόγλωσσος συγγραφέας, κ.ά.).

•  Η Συντακτική Επιτροπή αποδέχεται προ- ή μέτα-δημοσι-
εύσεις κλινικών ή εργαστηριακών εργασιών υπό τη μορ-
φή σύντομων αναφορών (short reports) ή εκτεταμένων 
περιλήψεων, στις οποίες θα αναφέρονται περιληπτικώς 
(μέχρι 8 σελίδες διπλού διαστήματος) οι βασικοί στόχοι, 
το υλικό, οι μέθοδοι, τα αποτελέσματα και η συζήτηση 
της εργασίας. Στις μέτα-δημοσιεύσεις θα αναφέρεται 
υποχρεωτικώς στη σελίδα του τίτλου το περιοδικό που 
πρωτοδημοσιεύτηκε η πρωτότυπη εργασία.

•  Εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί προφορικά ή έχει δημο-
σιευτεί σε περίληψη (π.χ. πρακτικά συνεδρίων), αυτό 
υποσημειώνεται στη σελίδα του τίτλου.

•  Οι αναφερόμενες ουσίες πρέπει να αναγράφονται με την 
κοινόχρηστη ονομασία ή το χημικό όνομα. 

•  H Σύνταξη του περιοδικού θεωρεί δεδομένο, ότι η εργασία 
είναι σε γνώση και έχει την έγκριση όλων των συγγρα-
φέων και του διευθυντού του τμήματος από το οποίο 
προέρχεται.  

•  Οι εργασίες υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε διπλό 
διάστημα σε  τρία (3) αντίτυπα και σε δισκέτα 3,5¨. 
Αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: προς 
Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, (υπόψη 
Συντακτικής Επιτροπής), Λεωφόρος Αλεξάνδρας 
105, 114 75, ΑΘΗΝΑ, ή ηλεκτρονικώς με e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hesmo@otenet.gr 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το χειρόγραφο πρέπει να έχει:
1.  Σελίδα τίτλου, με τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα 

των συγγραφέων και σε υποσημείωση το τμήμα από το 
οποίο προέρχεται, τη θέση ή τον ανώτερο ακαδημαϊκό 
τίτλο κάθε συγγραφέα και τυχόν υποσημείωση για το 
εάν η εργασία έχει ανακοινωθεί ή έχει δημοσιευτεί σε 
περίληψη αλλού ή (εφ’ όσον είναι μέτα-δημοσίευση) έχει 
πρωτοδημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό (βλέπε παραπάνω). 
Να σημειώνεται ο υπεύθυνος της αλληλογραφίας και η δι-
εύθυνσή του, τηλέφωνα, fax και e-mail (αν υπάρχουν).

2.  Σελίδα περίληψης στα ελληνικά με τις λέξεις ευρετηρίου 
(key words).

3.  Σελίδα περίληψης στα αγγλικά με τις λέξεις ευρετηρίου 
(key words) στα αγγλικά.

4.  Το κείμενο της εργασίας με κατάλληλο χωρισμό σε διά-
φορα κεφάλαια.

5. Βιβλιογραφία με το σύστημα Vancouver: Ο κατάλογος 
δεν είναι αλφαβητικός αλλά με τη σειρά που οι παραπο-
μπές ευρίσκονται στο κείμενο. Στο κείμενο αναφέρονται 
με τον αριθμό του καταλόγου και όχι με το όνομα του 
συγγραφέα. Για άρθρα περιοδικών, τα επώνυμα των 
συγγραφέων (με τα αρχικά χωρίς τελείες), γράφονται 
μέχρι και τρία - τα επιπλέον γράφονται et al ή κ.ά. ο 
τίτλος του άρθρου, το περιοδικό γραμμένο με τη διεθνή 
μορφή σύντμησης όπως στο Index Medicus, η χρονολο-
γία, ο αριθμός τόμου και η πρώτη και τελευταία σελίδα 
του άρθρου. (π.χ. Smith A: Intestinal bleeding. JAMA 
1988, 215:101 - 103). Για μονογραφία, το όνομα, ο τίτλος, 
ο εκδότης ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A: 



Intestinal bleeding. Saunders Co, London. 1988). Για 
κεφάλαιο βιβλίου, τα ονόματα, ο τίτλος του κεφαλαίου, 
ο τίτλος του βιβλίου, ο διευθυντής σύνταξης (editor), 
ο εκδότης, ο τόπος και το έτος έκδοσης (π.χ. Smith A: 
Intestinal bleeding. In: Practice of Surgery, H. Kim, 
ed, Saunders Co, London 1988). Οι βιβλιογραφικές 
παραπομπές θα πρέπει να μπορούν να ελεγχθούν από 
τον κριτή και - κυρίως - από τον αναγνώστη. ΄Ετσι, εάν 
η βιβλιογραφική αναφορά ευρίσκεται σε άρθρο, βιβλίο 
κ.λ.π. που δεν συμβουλεύθηκε άμεσα ο συγγραφέας 
αλλά αναφέρεται αλλού, ιδιαίτερα για παλιά ή δυσεύρετα 
στοιχεία, τότε δεν αναγράφεται σαν ξεχωριστή αναφορά 
διογκώνοντας άσκοπα και τεχνητά το βιβλιογραφικό πί-
νακα, αλλά αποδίδεται στο στοιχείο που άμεσα μελέτησε 
ο συγγραφέας (π.χ. “ο Crohn to 1932 ανέφερε 10” - όπου 
10 είναι το άρθρο του Smith που πράγματι συμβουλεύ-
τηκε ο συγγραφέας). Ιδιαίτερη σύσταση γίνεται για τη 
χρησιμοποίηση και της ελληνικής βιβλιογραφίας που 
είναι ήδη αρκετά πλούσια.

6.  Πίνακες και σχήματα σε ξεχωριστή σελίδα το καθένα, 
σε τρία αντίτυπα, με διαδοχική αρίθμηση και σύντομη 
επεξήγηση. Πίνακες δακτυλογραφημένοι σε διπλό διά-
στημα χωρίς διαχωριστικές γραμμές, σχήματα με σινική 
μελάνη.

7.  Φωτογραφίες καλής ποιότητας σε στιλπνό χαρτί. Πίσω 
από τη φωτογραφία σημειώνεται με μαλακό μολύβι βέλος 
που δείχνει το πάνω μέρος και ο αύξων αριθμός και σε 
αυτοκολλητο τα ονόματα των συγγραφέων της εργασίας. 
Σε ξεχωριστή σελίδα, γράφονται οι υπότιτλοι των φωτο-
γραφιών, το μέγεθος των οποίων στην τελική εκτύπωση 
ανήκει στην κρίση του υπεύθυνου έκδοσης. Σημειώνεται 
ότι, κατά τη δημοσίευση φωτογραφίας ασθενούς, θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην αποκαλύπτεται η 
ταυτότητα του ατόμου. Το ονοματεπώνυμο σε καμμία 
περίπτωση δεν πρέπει να αναγράφεται (π.χ. σε ακτινο-
γραφίες, κ.λ.π.), ενώ στις δημοσιευόμενες φωτογραφίες 
η απλή επικάλυψη των οφθαλμών δεν αποτελεί επαρκή 
διαφύλαξη της ανωνυμίας του εικονιζόμενου προσώπου.


